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Průmyslový park Klatovy – Chaloupky – ukončení zjišťovacího řízení podle 
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“)
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, jako příslušný úřad 
ve smyslu § 22 písm. a) zákona, Vám sděluje, že dne 18. 5. 2017 obdržel 
od oprávněného zástupce oznamovatele záměru, společnosti RotaGroup s. r. o., 
se sídlem Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 – Michle, žádost o ukončení zjišťovacího 
řízení k záměru „Průmyslový park Klatovy – Chaloupky“, který naplňuje dikci bodu 
4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 
do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.), bod 4.3 (Strojírenská nebo 
elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy 
motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, 
turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba 
železničních zařízení; tváření výbuchem.), bod 10.4 (Skladování vybraných 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, 
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 
a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev 
a laků v množství nad 100 t) a bod 10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje 
průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou 
nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 
zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou 
výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kategorie II, přílohy č. 1 
k zákonu.
Na základě obdržené žádosti oprávněného zástupce oznamovatele tak 
v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona příslušný úřad ukončuje 
zjišťovací řízení k předmětnému záměru, a to bez vydání závěru zjišťovacího 
řízení.
Dotčené územní samosprávné celky (tj. Plzeňský kraj a město Klatovy) žádáme 
o zveřejnění informace o ukončení zjišťovacího řízení na úředních deskách na dobu 
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona 
o vyrozumění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jan.benes@plzensky
-kraj.cz), popř. písemně, o dni vyvěšení informace o ukončení zjišťovacího řízení 
na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
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Informace o ukončení zjišťovacího řízení je k dispozici také v Informačním systému 
EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního 
prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1820.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky

Rozdělovník k č. j.: ŽP/8154/17

Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj (Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností)
Škroupova 18, 306 13  Plzeň
Město Klatovy (Městský úřad Klatovy)
náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy

Oprávněný zástupce oznamovatele:
RotaGroup s. r. o.
Na Nivách 956/2, 141 00  Praha 4 – Michle

Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65, 100 10  Praha 10
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