MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 02.07.2008
Č.j.: 443-1/550/08-Ko

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název: Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. v České Třebové
Kapacita (rozsah) záměru:
2

Komunikace -živičná komunikace 636,00 m
2

Chodníky -zámková dlažba 50,00 m

2

Výrobní hala a pomocné provozy 2 710 m

2

Skladová hala a pomocné provozy 1 980 m
2

Nově přestřešená plocha 720 m
2

Trafostanice 15,7 m
Potřeba termoplastů 90 tun/týden, 4 500 tun/rok.
Charakter záměru:

2

Předmětem záměru je výstavba výrobní haly o výměře 2 710 m a skladové haly o ploše
2

1 980 m a dalších objektů ve stávajícím areálu firmy BÖHM PLAST–TECHNIK a.s..
Záměr se nachází v na katastrálním území Česká Třebová. Jedná se o stávající areál bývalých
ruských kasáren, které jsou postupně upravovány na novou průmyslovou zónu České
Třebové. Stávající objekty v areálu jsou již využívány investorem.
Předmětem výroby jsou střední a středně velké přesné plastové výlisky vyráběné technologií
vstřikování na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun. Zpracovávaným materiálem jsou
termoplasty (např. PP, PA, PC) ve formě granulátu baleného v plastových pytlích nebo
kartónových kontejnerech. Zpracovávané množství je cca 90 tun/týden. Vysušený materiál se
dopraví potrubím do násypky na vstřikovacím lise. Odtud je směrován do vstřikovacího
agregátu, který se vytápí na teplotu tavení konkrétního materiálu (rozmezí 200 – 320 °C.
Výrobek se po vychlazení vyjme z formy na dopravník ke kontrole a expedici.
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Investor - společnost BÖHM PLAST–TECHNIK a.s. působí v oblasti vstřikování termoplastů
již od roku 1991 a v posledních letech se vyprofilovala ve výrobce středních a středně
velikých přesných plastových výlisků vyráběných technologií vstřikováním na lisech o
přítlačné síle 200 – 1500 tun. Jedná se o perspektivní odvětví. Plasty se stávají jedním z
rozhodujících inovačních prvků splňujících materiálové požadavky moderního strojírenství,
elektrotechniky, telekomunikací, IT a dalších oborů.Příliv nových zahraničních investic do
zemí střední Evropy, zejména do automobilového průmyslu vyvolává nárůst poptávky po
přesných plastových komponentech. Základní strategií investora je:
Posilovat nadále konkurenční pozici na trhu
Zachovat podíl tržeb v segmentu AUTOMOTIVE v rozmezí 50 – 60 % s
udržením a dalším posilováním dodávek strategickým partnerům HELLA a BEHR a
participovat na jejich expanzi včetně významného nárůstu dodávek pro export.
Stavebními úpravami provozu zajistit otevření prostoru výrobní haly s
výraznou modernizací formou centrálního sušení materiálu a jeho rozvodu k lisům, snížení
pracnosti a zlepšení podmínek pro opravy, údržbu a manipulaci s formami a výrazné zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců s pozitivním dopadem do dalšího zvýšení produktivity
práce a celkové kvality
Cílem investičního záměru je dostavba výrobního areálu pro zabezpečení strategických cílů
společnosti v oblasti výroby přesných plastových výlisků vyráběných technologií
vstřikováním na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun Navrhovaná dostavba respektuje ostatní
provozy a stavby v území a je navržena s ohledem na předmětné území. Možnost kumulace s
jinými záměry než uvedenými, v zájmovém území není vymezena.
Umístění:

kraj: Pardubický
obec: Česká Třebová
kat. území: Česká Třebová p.č. 1812/10, 3650/2, 3650/3, 3655/2, 3656/2,
3659/6

Zahájení:

10/2008

Ukončení:

04/2009

Oznamovatel:

BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová

Souhrnné vypořádání připomínek:
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem šest vyjádření DSÚ.
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají
zejména oblasti ochrany veřejného zdraví
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila.
Závěr:
Záměr „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. v České Třebové“
naplňuje dikci bodu 7.1. a 10.6., kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Podle § 7
citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
2

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze
č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr

„Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.
v České Třebové“
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle
přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek
s důrazem na oblast ochrany veřejného zdraví.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na
8 kusů + elektronickou podobu dokumentace.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
Oznamovatel: BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová

Příloha k č.j.:
-

kopie vyjádření Městského úřadu Česká Třebová (20. 06. 2008),
kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové (18. 06. 2008),
kopie vyjádření KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (27. 06. 2008),
kopie vyjádření MŽP – odboru ochrany vod (13. 06. 2008),
kopie vyjádření MŽP – odboru ochrany ovzduší (11. 06. 2008),
kopie vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ( 19. 06. 2008).
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