Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
V Olomouci dne 20. 7. 2022
Č. j.: KUOK 75601/2022
Spis. zn.: KÚOK/72178/2022/OŽPZ/7288
Vyřizuje: Ing. Hana Miervová
Telefon: 585 508 628
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: h.miervova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 30/1sv.

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Průmyslová hala – Přerov (Horní Moštěnice)“ – zařazeného
v kategorii II, bodu 106 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 jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznámení záměru „Průmyslová hala –
Přerov (Horní Moštěnice)“ 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.
Oznamovatel záměru: TIRE LOGISTICS s.r.o., IČ: 054 71 982, se sídlem Anglická
140/20, 120 00 Praha.
Zástupce oznamovatele: Technoprojekt, a.s., IČ: 278 10 054, se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
Zpracovatel oznámení: RNDr. Věra TÍŽKOVÁ, se sídlem Baarova 976/7, 709 00
Ostrava.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Obec Horní Moštěnice,
Statutární město Přerov a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Obecním úřadě Horní Moštěnice,
na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova a na
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje,
oddělení integrované prevence.
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_OLK919
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Stručná charakteristika záměru:
Záměr „Průmyslová hala – Přerov (Horní Moštěnice)“ představuje novostavbu dvou
na sebe navazujících průmyslových hal určených ke skladování nových pneumatik pro
osobní vozidla. Součástí areálu bude objekt administrativy, komunikace a zpevněné
plochy a také napojení na technickou infrastrukturu.
Celková (oplocená) plocha areálu po úplném dokončení záměru bude činit cca 2,2 ha,
z toho zastavěná plocha (objekty, zpevněné plochy) bude činit cca 1,65 ha.
Na střeše haly je plánováno umístění fotovoltaických panelů, s celkovou plochou cca
1.290 m2.
Pro požární účely je navržena jedna nadzemní izolovaná ocelová segmentová nádrž
o průměru 12,7 m. Objem zásobní nádrže (870 m3) je kalkulován pro zásobování
systému stabilního hasicího zařízení, a to včetně zásoby požární nádrže (72 m3). Je
navržen plný objem nádrže, dopouštění nádrže bude automatické. Areál bude napojen
dvěma sjezdy na stávající komunikace.
Celkem je v areálu navrženo 65 stání pro osobní vozidla, z toho 61 stání pro vozidla
se spalovacím motorem, tzn. produkujících hluk a emise výfukových plynů (4 stání
budou určena pro elektromobily a vybavena nabíjecím zařízením). Kromě toho je
v areálu určena plocha pro parkování 11 dodávek a 2 kamionů.
Olomoucký kraj, Obec Horní Moštěnice a Statutární město Přerov (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:
h.miervova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj, Obec Horní Moštěnici a Statutární město Přerov
(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. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Hana Miervová
Příloha: oznámení
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Obec Horní Moštěnice

Statutární město Přerov

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

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

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče a oddělení
vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, Přerov 750 11

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel (bez přílohy)

TIRE LOGISTICS s.r.o., Anglická 140/20, 120 00 Praha
Zástupce oznamovatele (bez přílohy)

Technoprojekt, a.s Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava
Zpracovatel oznámení (bez přílohy)

RNDr. Věra TÍŽKOVÁ, Baarova 976/7, 709 00 Ostrava
Na vědomí (bez přílohy)

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

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, Bratrská 34, Přerov 750 11
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