OZNÁMENÍ
Na základě došlého oznámení Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy VIII, Krapkova
3, 779 00 Olomouc, oznamuje město Otrokovice, že je k dispozici podle § 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“) – zahájení zjišťovacího řízení
záměru:

„MITAS Otrokovice – Rozšíření výrobní kapacity“
Oznamovatel:

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Umístění záměru:

průmyslový areál TOMA, a.s., Otrokovice
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., výrobní závod Otrokovice (tř.
Tomáše Bati 1740, 765 01 Otrokovice)
Parcela č st. 3661, st. 1277, st. 1278, 430/62, 430/60, 435/17, 430/4, 430/14,
430/57, 430/30, 430/25, 430/26, 435/47
Katastrální území Otrokovice
Obec Otrokovice
Zlínský kraj

Oznámení je k dispozici na MěÚ Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování,
nám. 3. května 1340, budova č. 3 (ul. Hložkova, 3. patro), v době:
Pondělí

8:00 – 11:30 hod.

12:30 – 17:00 hod.

Středa

8:00 – 11:30 hod.

12:30 – 17:00 hod.

v neúřední dobu po telefonické dohodě na tel. čísle 577 680 212.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru OV8251.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) mohou
zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení na úřední desce dotčeného kraje (k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží) na
adresu:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
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