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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 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“) 

I. Identifikační údaje: 

Název: Navýšení spotřeby barev a přípravků k potisku PE fólií v provozovně BACHL, spol. s r.o., Bohumilice 

Kapacita a charakter záměru: Rozšíření technologie potisku, včetně instalace 4. tiskového stroje zn. SOMAFLEX, 

model M3518, s navýšením ze současné kapacity roční spotřeby tiskařských přípravků ze 190 tun na 350 tun. 

Nový flexotiskový stroj pro potisk PE-fólií bude umístěn v jižní části stávající výrobní haly. Odpadní vzdušnina 

z flexotisku je vedena na regenerativní termickou oxidační jednotku (RTO) zn. SAGEMIS, která umožňuje přeměnu 

organických látek na oxid uhličitý a vodu. Tento provozovaný systém čištění odpadní vzdušniny má kapacitu příjmu 

odpadní vzdušniny 14 tisíc m
3
/hod. a je dostačující pro všechny 4 tiskové stroje. Kapacita vyrobené PE-fólie 

zůstává na stejná při roční spotřebě 14 682 tun PE granulátu (maximální stav při již posouzených a instalovaných  

6 extrudérech), mění se pouze podíl potištěné a nepotištěné fólie, která je dodávána spotřebitelům.  

Umístění:  

Kraj:   Jihočeský 

Obec:  Bohumilice  

Kat. území: Bohumilice v Čechách 

Oznamovatel:  BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice u Brna 

IČO: 145 03 603 

II. Souhrnné vypořádání připomínek: 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Navýšení spotřeby barev a přípravků k potisku PE fólií v provozovně 

BACHL, spol. s r.o., Bohumilice“ doručena 3 vyjádření (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích; Povodí Vltavy státní podnik, závod Horní Vltava; Česká inspekce životního prostředí, 

oblastní inspektorát České Budějovice). 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nepožaduje další 

posuzování z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava uvádí, že záměr je možný a netrvá na dalším posuzování 

záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice  

Z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství nemá 

k předloženému oznámení záměru připomínky. 

ČIŽP z hlediska integrované prevence upozorňuje, že v případě, že v předmětném zařízení bude činit roční 

spotřeba rozpouštědel více než 200 t za rok nebo více než 150 kg rozpouštědel za rok, bude zařízení zařazeno  
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do kategorie 6.7 dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování,  

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů: „Povrchová úprava látek, předmětů nebo 

výrobků používajících organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, 

odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organických 

rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok“. Oznamovatel (respektive provozovatel) je 

povinen požádat o vydání integrovaného povolení. Podle § 45 odst. 1 zákona o integrované prevenci nelze vydat 

stavební povolení podle zvláštního právního předpisu pro uvedené zařízení bez pravomocného integrovaného 

povolení.    

Jedná se o zákonnou povinnost. 

III. Závěr 

Záměr „Navýšení spotřeby barev a přípravků k potisku PE fólií v provozovně BACHL, spol. s r.o., Bohumilice“ 

naplňuje dikci bodu 5.6. Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a 

nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 

senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)  

nad 1 t/rok kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem 

zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s přihlédnutím 

k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením dospěl Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný 

orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr  

„Navýšení spotřeby barev a přípravků k potisku PE fólií v provozovně BACHL, spol. s r.o., 

Bohumilice“ 

 

n e m á   významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a  n e b u d e   posuzován 

podle zákona. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 

záměru, charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel 

k oznámení celkem 3 vyjádření. Dotčené územní samosprávné celky a veřejnost se k oznámení nevyjádřily.  

Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by 

nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem 

zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o upozornění na zákonné 

povinnosti, nejsou tyto podmínky převzaty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se  

proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení  

podle zvláštních právních předpisů. 

 

Ing. Karel Černý   

vedoucí odboru životního prostředí,  

zemědělství a lesnictví 

Přílohy - obdržená vyjádření: 

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2013  

2. Vyjádření Povodí Vltavy státní podnik, závod Horní Vltava ze dne 21. 10. 2013 

2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice ze dne 23. 10. 2013 


