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Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. Chodov a Šeberov – sdělení
o ukončení posuzování
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy1 , jako příslušný úřad podle § 22
písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4. 7. 2014 oznámení záměru „Obchodní a skladové
centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. Chodov a Šeberov“ (dále též pouze „záměr“).
Oznamovatelem záměru je ŠEBEROV REALITY a.s. (IČ: 27421171; sídlo: Pujmanové 888/13,
140 00 Praha 4).
Po provedeném zjišťovacím řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr může mít významný
vliv na životní prostředí. Proto vydal dne 24. 10. 2014 závěr zjišťovacího řízení (odůvodněný
písemný závěr) zn. S-MHMP-0982973/2014/OZP/VI/EIA/930-2/Pac s tím, že záměr bude
posuzován. Současně příslušný úřad upřesnil informace, které je vhodné uvést do dokumentace.
Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.
Podle Čl. II (Přechodná ustanovení) bodu 5 zákona č. 326/2017 Sb. „odůvodněný písemný závěr,
1

S účinností od 1. 4. 2015 byl na základě bodů I.36, I.37, I.38, I.39, I.40 a I.41 usnesení Rady hlavního
města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 zřízen odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
s tím, že převzal kompetence současně zrušeného odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy.
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který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.“
Vzhledem k tomu, že závěr zn. S-MHMP-0982973/2014/OZP/VI/EIA/930-2/Pac byl vydán
dne 24. 10. 2014, tedy více jak 3 roky před nabytím účinnosti zákona č. 326/2017,
a současně dokumentace nebyla předložena, závěr pozbývá platnosti a odbor ochrany
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posuzování záměru ukončuje.
Upozorňujeme, že záměr „Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. Chodov
a Šeberov“ je nadále předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že oznamovatel dále hodlá provést tento záměr, je povinen
předložit příslušnému úřadu oznámení, případně dokumentaci podle § 6 odst. 4 a 5 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
• ŠEBEROV REALITY a.s., IDDS: h3zgi3i
• Ekola group, spol. s.r.o., IDDS: w863a8d
• Hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
• Městská část Praha 11, Ing. Petr Jirava – starosta, IDDS: nr5bpci
• Městská část Praha – Šeberov, Ing. Petra Venturová – starostka, IDDS: r3ibjti
• Městská část Praha – Kunratice, Ing. Lenka Alinčová – starostka, IDDS: cxnbudp
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu

2/2

Č. j. M HM P 873339/2018

