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Oznámení veřejnosti
EIA - zahájení zjišťovacího řízení – „Areál F, Technologický park Olomouc – Hněvotín“
Ve smyslu 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,
zveřejňujeme informaci o oznámení podle přílohy č. 1 k cit. zákonu záměru EIA - zahájení
zjišťovacího řízení – „ Areál F, Technologický park Olomouc – Hněvotín“. Současně vám
sdělujeme, že tento výše uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznamovatelem je VGP Park Olomouc 5 a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice, ICO 06071368 .
Stručná charakteristika záměru:
Záměrem je výstavba halového objektu F o celkové ploše 137 836 m² (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 vybudováno parkoviště pro 147 osobních vozidel a v severní části bude vybudováno
parkoviště pro 294 osobních vozidel. Areál F je součástí rozsáhlé průmyslové zóny "Technologický
park Olomouc", v části vymezené tělesem dálnice D46 a tělesem dálnice D35 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.
Informace o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje naleznete na www.olkraj.cz.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 4. nadz. podl., dv.č. 4.30, a na odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.
Textová část oznámení je přístupná i na internetové adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA
OLK838.

Písemná vyjádření k oznámení může každý zaslat na odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
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