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Terminál Malešice – ukončení posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) podle § 23 
odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), ukončuje posuzování pro záměr „Terminál Malešice“. 
 
Proces posuzování vlivů na životní prostředí byl zahájen dne 9. 12. 2016 předložením oznámení 
(SUDOP PRAHA a.s. – Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.; 9. 12. 2016) OCP MHMP. Z obsahu 
oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr společnosti Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o. (dále též 
„oznamovatel“) naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona v tehdy platném znění, a to ve vztahu 
k bodu 9.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak 
stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném 
případě OCP MHMP. 
Oznámení bylo dne 16. 12. 2016 zveřejněno a zasláno dotčeným územním samosprávným 
celkům a správním úřadům. 
Po provedeném zjišťovacím řízení vydal OCP MHMP dne 16. 3. 2017 závěr zjišťovacího řízení 
č. j. MHMP 397706/2017 s tím, že předložený záměr bude posuzován podle zákona a upřesnil 
informace, které je vhodné uvést do dokumentace. 
Dne 15. 10. 2019 byla příslušnému úřadu předána dokumentace (SUDOP PRAHA a.s. – Ing. 
Kateřina Hladká, Ph.D.; září 2019). 
Dokumentace byla dne 31. 10. 2019 zveřejněna a zaslána dotčeným územním samosprávným 
celkům a správním úřadům. 
Příslušný úřad dne 18. 12. 2019 smluvně zajistil zpracování posudku. 
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Dne 18. 12. 2019 bylo nařízeno veřejné projednání, které se uskutečnilo dne 9. 1. 2020. 
Výsledky projednání jsou uvedeny v zápisu č. j. MHMP 113000/2020 ze dne 20. 1. 2020. 
Posudek (Ing. Václav Obluk; 30. 1. 2020) byl OCP MHMP doručen dne 3. 2. 2020. Jeho 
zpracovatel v něm příslušnému úřadu navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 
Dne 27. 2. 2020 obdržel OCP MHMP dopis společnosti SUDOP PRAHA a.s. zn. 211/168/2020 
ze dne 27. 2. 2020, v němž jako oprávněný zástupce oznamovatele žádá o ukončení posuzování 
před vydáním závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 
Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí ve smyslu § 18 zákona oznamovatel 
uhradil dne 11. 3. 2020. 
Podle § 23 odst. 2 zákona příslušný úřad v posuzování nepokračuje a ukončí jej, odpadl-li nebo 
změnil-li se důvod posuzování. Podání oznamovatele ze dne 27. 2. 2020 je důvodem pro 
ukončení posuzování. 
OCP MHMP však upozorňuje, že záměry železničních a intermodálních zařízení, překladišť 
a železničních drah s délkou od 2 km (bod 45 přílohy č. 1 k zákonu) jsou předmětem 
posuzování podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Hodlá-li oznamovatel provést takový záměr, je 
povinen předložit příslušnému úřadu oznámení, případně dokumentaci ve smyslu § 6 odst. 1 a 5 
zákona. 
Podrobnosti o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Terminál Malešice“ jsou 
zveřejněny na internetu v Informačním systému EIA 
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037). 
 
 
 
Ing. Jana Cibulková 
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. Oznamovatel (oprávněný zástupce), zpracovatel dokumentace 

- SUDOP PRAHA a.s., Ing. Kateřina Hladká IDDS: nd9sqfy 
2. Zpracovatel posudku 

- Ing. Václav Obluk, Lékořicová 166, 104 00  Praha 4 – Křeslice 
3. Dotčené územní samosprávné celky 

- Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 
110 01  Praha 1 

- Městská část Praha 9, Ing. Jan Jarolím – starosta, IDDS: nddbppc 
- Městská část Praha 10, Renata Chmelová – starostka, IDDS: irnb7wg 
- Městská část Praha 14, Mgr. Radek Vondra – starosta, IDDS: pmabtfa 

4. Dotčené orgány 
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
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- Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 
9gsaax4 

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 
110 00  Praha 1 

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 
110 00  Praha 1 

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, 
Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 

- Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, IDDS: 
irnb7wg 

- Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí, IDDS: pmabtfa 
5. Ostatní 

- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
- Městská část Praha 22, Vojtěch Zelenka – starosta, IDDS: 42ebvne 
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