Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“),
o podání žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště
s kapacitou nad 500 parkovacích stání, podané podle § 11 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně ovzduší.

Odbor výkonu státní správy VIII-Olomouc Ministerstva životního prostředí
obdržel dne 6. 8. 2018 žádost investora ASTRIA GROUP a.s., IČ 014 45 367,
Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou, zastoupeného na základě
plných mocí fyzickou osobou Ing. Šárka Havlíčková, Vranovice 105, 798 08
Vranovice – Kelčice, o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení pro stavbu „VGP Park Prostějov“
v k.ú. Prostějov na pozemcích p.č. 8197/1, p.č. 8202, p.č. 8196/3, p.č. 8194,
p.č. 8191/4, p.č. 8170, p.č. 8171, p.č. 8172, p.č. 8173. p.č. 8174, p.č. 8175,
p.č. 8176, p.č. 8177, p.č. 8183, p.č. 8196/2, p.č. 7448. p.č. 7446, p.č. 8192/2,
p.č. 8195, p.č. 8196/1, p.č. 8193/4, p.č. 7449/1, p.č. 7449/5, p.č. 8198, p.č.
7449/12, p.č. 7444/2, p.č. 8199, p.č. 8261, p.č. 8262, p.č. 7452/8, p.č. 7452/9,
p.č. 7453/4, p.č. 7453/1, 8204/1, p.č. 8201, p.č. 8203, p.č. 8205, p.č. 8206,
p.č. 8222 a p.č. 8204/2.
Jedná se o stanovisko ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, k územnímu řízení podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Předmětem stavby „VGP Park Prostějov“ je výstavba 3 nových halových
objektů o celkové zastavěné ploše 46 911 m2. V části objektů bude umístěna
lehká strojní a elektrotechnická výroba, část výrobků bude určena
pro automobilový průmysl. V části objektů budou sklady. Součástí objektů
budou administrativní vestavky. V severní a jižní části areálu budou vybudována
parkoviště celkem pro 515 osobních vozidel.
Zájmové území se nachází ve východní části k.ú. Prostějov na ploše areálu
bývalého OP Prostějov, východně od dálnice D46. Řešené území je na dálnici
kvalitně napojeno přes Exit 24 prostřednictvím ulic Kralické a Průmyslové.
Přílohy žádosti:
Zplnomocnění
k zastupování
investora,
rozptylová
studie
zahrnující
automobilovou dopravu související s provozem záměru, průvodní zpráva,
souhrnná technická zpráva a výkresová dokumentace (koordinační situace
a katastrální situační výkres).
Bližší informace podá oprávněná úřední osoba:
Mgr. Petr Ošťádal, tel. 267 123 806, e-mail: petr.ostadal@mzp.cz.

