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posuzování vlivů na životníorostředí

-rahÁi enr ziišt'ovacího řízeníl,ámérl

..VÝrobní areál Sekvrka Hořovice6'v k. ú. Hořovice a v k. ú. Tlustice.
Krajský úřad Středoěeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životni prosťedí a o změně některych souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů naživotni prosťedí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Yám zasí|á dle ust. § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru ,rVýrobní areál
Sekyrka lrořovice" v k ú. Hořovice a vk ú Tlusticeo podle přílohy č. 3 k zákonu
a sděluje Yám, že tento zitměr bude podroben zjišt'ovacímu řízeni podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru

je Jiří Sekyrka, SEKYRKA s.r.o., Slavíčkova93lII,

Bubeneč,

160 00 Praha 6.

Zpracovatelem oznámeni
Praha 10, Ondřej Perlík.

je

Environmental Technologies, s.r.o., Korytná 4713, 106 00

je výstavba trojlodní haly pro zámečnickou a kovoobráběci vlilrobu
(kovoobráběni na obráběcích centrech a CNG zaŤizenich, zpracování plechoých dílů

Předmětem záměru

na laserovém centru, ohýbéni, řezéni, soustružení, broušenía dalšíkovoobráběcí činnosti,
svařování a kompletace dílcůpro drážnía kolejová vozidla, výroba forem pro betonové
stavební prvky, dalšízámeěnické práce jako vrtání, řezáni, lisování, zlsrtňování nebo práci
s dráty) v nově vznikajícím" výrobním .ar.9{1u Se§ýrka Hořovice. Uvedený výrobní areálu
je plánován na pozemcich parc. č. 216519,216511012165111, umístěných na k.ú. Hořovice.
Dále také zasahuje do pozemků parc.ě. I735l1'1kÍt,,,Hoř,ivice a do pozemku parc.ě. 355,

k.Ú.Tlustice.
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Areál mátvar obdélníku o plóše kolem 13.560 m2. V areálu se bude nacházet objekt qýrobní
haly (SO 02, zastavéná plocha 5,247 m') s krátkodobým skladováním materiálu
anebo výrobků a s nezbytným administrativním, sociálním a technic§ým zázemim - umístěno
především v přiléhajícíadministrativní budově (SO 01, zastavéná plocha 522 m2). Zpevněné
plochy v okolí objektu haly a admin. ěásti mají rozlohu 5.645 m2. Plocha zeleně v rámci
areálu je 2.668 m2,z toho izolaénizeleň tvoří 1.360 m2.

Středočeský krajo město Hořovice, obec Tlustice (jako dotčenéizemní samosprávné celky)
příslušný iňad, žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o oznámeni a o tom, kdy a kde je možno do ozniámení nahližet na úřednídesce.
Dobazveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žád,á dotčenéúzemní
samosprávné celky o písemné lyrozumění o datu vyvěšenítéto informace zdejšímu
úřadu a to v nejkratším možnémtermínu.
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