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UsNEsENí

odbor ochrany prostředí Magistrátu h|avního města Prahy (dá!e jen ooP MHMP)
jako věcně a místně přís|ušný správní orgán pod|e ustanovení s 31 odst. 1 zákona
č,13112000 sb., o hlavním městě Praze, V p|atném znění a podle ustanovení s 56
zákona č. 11411992 sb., o ochraně přírody a krajiny, V platném znění (dále jen
zákon) a ustanovení s 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 sb., spráVní řád, ve
znění pozdějších předpisů,

zastavuie

řízení Ve Věci Žádosti Společenství vlastnjků pro dům Vondroušova 1167-1169,
Vondroušova 1168, Praha 6 - Řepy 16300, |Č:28437471 zahájené dne 15.2.20,t0 ve
věci povolení výiimky u zvláště chráněných Živočlchů d|e $ 56 zákona ze zákazú d|e
$ 50 zákona pro ro|ýse obecného V souvis|osti se zateplením objektu včetně opravy
střechy pro dům Vondroušova 1167 - 1169, protoŽe Žádost Žadatele se stala zjevně
bezpředmětnou.

odůvodnění

Žadate| Spo|ečenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169, Vondroušova
1168, Praha 6 - Řepy 16300, |č:28437471 poda| dne 1 5.2.2o1o Žádost ooP MHMP
ve věci povolení výjimky dle $ 56 zákona ze zákazÚ dle $ 50 zákona pro ronýse
obecného v souvis|osti se zatep|ením objektu vč. opravy střechy pro dům
Vondroušova 1167 1169 a to zdůvodu dočasného zaslepení stávajících
venti|ačních průduchů. Práce by mě|y probíhat od 1.3.2010 do 23.6.2o1o.

Vzhledem k tomu, Že v současné době je problematika ochrany ronýse obecného
upravená samostatně v právním předpise a to v nařizení h|avního města Prahy č.
18/2009 sb. HMP, o ochraně hnízdní popu|ace roýse obecného při rekonstrukcích
budov, súčinností od 1.února 2010, je nutno se řídittímto nařízením ane|ze vydat
výjimku d|e $ 56 zákona odlišně od tohoto nařízení.

DIe rozdě|ovníku
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Pouěení o odvo|ání

Proti tomuto usnesení můŽe účastník řízení podat pod|e ustanovení s 76 odst. 5
správního řádu odvo|ání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá a
dá|e namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řizení,
jeŽ mu předcháze|o, ve |hůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu Životního
prostřďí, a to podáním učiněným u odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního
města Prahy. odvo|ání se podává v počtu 1. Nepodá.li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho nák|ady ooP MHMP. Podané odvolání nemá
v sou|adu s ustanovením $ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
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lng. Jana Cibulková
Ing.arch.  JanWink ler

ředite| odboru

Rozdě|ovník:

|. účastníci řízení (doooručeně - do v|astních rukou) :

$Poleěenstvi vlastníků pro dům Vondroušova íí67.1í69, Vondroušova í168, Praha 6 .
Repy 16300, lC: 28437471

ll. spis
lll. evidence


