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Litoměřice 14.9.2022 

 

OPRAVA CHYBY V OZNÁMENÍ  

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán vydal oznámení o 
zahájení společného územního a stavebního řízení (navazujícího řízení) č.j. 
MULTM/0066211/22/SÚ/JHo dne 12.9.2022, o povolení stavebního záměru: 

"EcoKraft - Etapa 4 - Odparka - Nová chladící věž" 
Štětí 

 

Správní orgán tímto opravuje v písemném vyhotovení oznámení zřejmou nesprávnost 
na straně první a druhé a to tak, že text zřejmé nesprávnosti týkající se  pozemků na 
kterých má být stavební záměr umístěný : 

"(dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc. č. 1644/1, 1644/14, 
1644/19, 1644/60, 1644/191, 1644/314 v katastrálním území Štětí I, Skupina 1: 
parc. č. 1628/1, 1628/2, 1628/3, 1628/4, 1628/5, 1628/6, 1628/8, 1628/9, 
1628/10, 1628/11, 1628/12, 1628/13, 1628/14, 1629, 1630, 1631, 1634, 1637/2, 
1639, 1640, 1641, 1642, 1644/40, 1644/41, 1644/42, 1644/88, 1644/145, 
1644/146, 1644/147, 1644/148, 1644/149, 1644/185, 1644/186, 1644/187, 
1644/189, 1644/189, 1644/190, 1644/190, 1644/214, 1644/229, 1644/309, 1657, 
1658, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1680/5, 1680/9, 1680/10 v katastrálním 
území Štětí I. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení 
(dále jen "společné řízení")." 

opravuje textem: 

"(dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc. č. 1644/1, 1644/14, 
1644/19, 1644/60, 1644/191, 1644/314 v katastrálním území Štětí I. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné 
řízení")." 
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Odůvodnění: 
V oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení se vyskytla zřejmá 
nesprávnost, která se týká výčtu pozemků, na kterých má být projednávaný záměr 
umístěn. V tomto výčtu pozemků byly nesprávně také uvedeny pozemky (označené 
jako „Skupina 1“), pro které je v Katastru nemovitostí zapsáno jiné věcné právo 
k pozemkům, na kterých má být záměr umístěn. Vlastnící těchto pozemků jsou 
identifikováni jako účastnící vedeného společného řízení podle § 94k písm. c-d) 
stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu. 
 

 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 
 
 
 

Jiří Hohenberger 
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu 

 podepsáno ověřeným elektronickým podpisem 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Litoměřice a úřední desce Městského úřad Štětí a současně též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejňuje-li se písemnost na více 
úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který je příslušným úřadem k vedení řízení. (Dnem vyvěšení je 
tedy den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Litoměřice). 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………………Sejmuto dne: …………………………………… 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………… 
 
Jméno, příjmení, funkce osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí:  
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží – jednotlivě: 
Účastník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst.1 správního řádu: 
Ing. Martina Myšková, IDDS: fiywpht 
 
Účastník podle § 94k písm.b) stavebního zákona a ve smyslu stanoviska EIA 
(dotčené územní samosprávné celky): 
Město Štětí, IDDS: fypbba8 
 
Účastníci řízení podle § 94k písm. c-d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního 
řádu: 
CONVERT service a.s., IDDS: kfc3tg4 
Fibertec Steti s.r.o., IDDS: grnupgu 
LABE WOOD s.r.o., IDDS: 44tdawt 
Mondi Coating Štětí a.s., IDDS: nq4e85b 
Mondi Štětí White Paper s.r.o., IDDS: vd6jwbd 
Shell Czech Republic a.s., IDDS: rcnsfpb 
SPM - Security Papers, s.r.o., IDDS: 9w6igms 
 
Obdrží – prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Litoměřice: 
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního 
řádu – identifikováni v souladu s § 94 m odst. 2) stavebního zákona, označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1629, 1644/17, 1644/18, 1644/20, 1644/59, 1644/61, 1644/171, 
1644/224, 1644/225, 1644/300, 1644/325, 1644/331 v katastrálním území Štětí I 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Štětí č.p. 768 

 
Dotčené orgány – obdrží jednotlivě: 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní 
pracoviště Litoměřice, IDDS: 8p3ai7n 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva 
Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje - úřad územního plánování, 
Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 
412 01  Litoměřice 1 
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi 
 

ostatní – k vyvěšení na veřejnou úřední desku 
Město Štětí, IDDS: fypbba8 + přílohy 
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