Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 123689/2018
V Olomouci dne 29. 11. 2018
Sp.Zn.: KÚOK/123381/2018/OŽPZ/7289
Vyřizuje: Ing. Michaela Štěpánková
Tel.: 585 508 633
Dle rozdělovníku
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.stepankova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 100/1

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Areál F, Technologický park Olomouc - Hněvotín“ – zařazeného
v kategorii II, bodu 106 a 96 přílohy č. 1 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.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„krajský úřad“) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 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 ( dále také
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznámení záměru „Areál F,
Technologický park Olomouc - Hněvotín“, k.ú. Slavonín podle přílohy č. 3
k citovanému zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a informace o zahájení
zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je VGP
468 33 Jenišovice, IČO 06071368.
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Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Olomouc
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Magistrátu
města Olomouc a na oddělení integrované prevence, Odboru životního prostředí
a zemědělství krajského úřadu Olomouckého kraje.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK838
Stručný charakteristika záměru:
Záměrem je výstavba halového objektu F o celkové zastavěné ploše 137 836 m 2 (tedy
13,78 ha). V části objektu bude umístěna lehká strojní a elektrotechnická výroba, část
výrobků bude určena pro automobilový průmysl. V části objektu budou sklady.
Součástí objektu budou administrativní vestavky. V jižní části areálu bude vybudována
parkoviště pro 147 (102 + 45) osobních vozidel, v severní části bude vybudováno
parkoviště pro 294 (218 + 76) osobních vozidel. Areál F je součástí rozsáhlé
průmyslové zóny „Technologický park Olomouc“, v části vymezené tělesem dálnice
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D46 a tělesem dálnice D35 (včetně mimoúrovňové křižovatky těchto komunikací) v k.ú.
Slavonín. Z jihozápadu je území ohraničeno silnicí II/570, ze severozápadu a západu
pak nově vybudovanou ulicí Na Statkách. Areál F bude umístěn v severní části zóny
západně od objektu G2.
Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc (jako dotčené územní samosprávné
celky) žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 cit. zákona o neprodlené zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením
na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené
územní samosprávné celky o zaslání písemného vyrozumění o datu vyvěšení
této informace krajskému úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail:
m.stepankova@olkraj.cz)
Dále žádáme Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 7 cit.
zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr
posuzovat dle cit. zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být
posuzován uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz. Pokud
nepožadujete, aby byl záměr posuzován, žádáme vás, aby vaše vyjádření
neobsahovalo žádné podmínky.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 cit. zákona může každý zaslat
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění
této informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Michaela Štěpánková
Příloha: oznámení
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství - zde

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova
10, 779 11 Olomouc

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel
 VGP Park Olomouc 5 a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice
Na vědomí






MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Obec Hněvotín
Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
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