Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

21. - 24. 11. 2015
Zahraniční služební cesta hejtmana Ústeckého kraje do Jižní
Korey ve dnech 21. – 24. 11. 2015
Jižní Korea, Busan
21. 11. 2015
16:30 odlet do Jižní Korey
22. 11. 2015
14:55 přílet do Jižní Korey, Busan
16:30 pracovní schůzka k plánovanému programu
23. 11. 2015
08:00 – 20:00 celodenní program včetně návštěvy továrny Nexen Tire
v Changnyenongu, komentované prohlídky města a společné pracovní
večeře
24. 11. 2015
08:00 odlet z Jižní Korey
16:40 přílet do České republiky
Pan hejtman byl pozván na návštěvu závodu v Changnyenongu v Jižní
Koreji prezidentem společnosti Nexen Tire, panem Byung-Joong
Kangem. Účelem návštěvy bylo prohloubení dobrých vztahů mezi
společností a zástupci Ústeckého kraje a seznámení se s provozem
továrny v Changnyenongu pro lepší představu fungování továrny, která
bude postavena v SPZ Triangle. Celým programem dne 23. 11.
Provázel pana hejtmana zástupce prezidenta společnosti Nexen Tire,
pan Travis Kang. Po příjezdu do továrny se pan hejtman nejprve zapsal
do pamětní knihy, poté se celá delegace přemístila do zasedací
místnosti, aby se zde přivítala s dalším vedením společnosti a shlédla
prezentaci mapující činnost společnosti Nexen Tire a další prezentaci
shrnující info o projektu, který má být realizován v ČR. Po další diskuzi
se již všichni přesunuli na společnou prohlídku továrny. Odpoledne byli
pozváni členové delegace na krátkou komentovanou prohlídku města a
poté na společnou pracovní večeři.
Společnost Nexen Tire oficiálně zahájila výstavbu továrny ve
Strategické průmyslové zóně Tiangle u Žatce v říjnu 2015.
Slavnostního ceremoniálu symbolického položení základního kamene
se zúčastnili zástupci jihokorejské společnosti Nexen Tire spolu s
premiérem Bohuslavem Sobotkou, hejtmanem Ústeckého kraje a
dalšími vrcholnými představiteli České republiky a kraje. Závod bude
součástí průmyslové zóny Triangle nedaleko Žatce. Půjde o první
výrobní linku Nexen Tire mimo Asii, která bude zásobovat celý
evropský trh. Výroba pneumatik bude zahájena na jaře 2018 a továrna
v regionu zaměstná až 1500 lidí. Specializací závodu společnosti
Nexen Tire v zóně Triangle bude výroba pneumatik pro osobní a lehké

nákladní automobily. Předpokládaná produkce továrny dosáhne až 12
milionů pneumatik ročně. Rozloha závodu bude činit 65,4 hektaru, což
odpovídá přibližně ploše 15 fotbalových hřišť. V průběhu druhé poloviny
roku 2016 zahájí korejský výrobce pneumatik na Žatecku a v okolí
nábor zaměstnanců. Nejvíce pracovníků z celkového počtu až 1500
bude Nexen Tire vyhledávat na pozici operátor ve výrobě, společnost
však bude českými odborníky obsazovat také pozice ve středním,
vyšším a top managementu.
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