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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

(navazujícího řízení) 

doručované veřejnou vyhláškou 
 

Mondi Štětí a.s., IČO 26161516, Litoměřická 272, 411 08  Štětí, 
kterého zastupuje Ing. Martina Myšková, IČO 02797381, Kopretinová 989/4, 637 00  
Brno 
(dále jen "žadatel") podal dne 5.9.2022 žádost o vydání společného územního a 
stavebního povolení na stavbu: 

"EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace" 
Štětí 

v rozsahu stavebních objektů: 
DC 5 SO 01_C387-1 – Popelové hospodářství 
DC 5 SO 02_C303 – Stavební úpravy pro hospodářství cyklonu 
DC 5 SO 03_C325 – Stavební úpravy pro elektroodlučovač 
DC 5 SO 04_C335-2 – Přístavba pro dekantační odstředivku 
DC 5 SO 05_C304 – Stavební úpravy pro silo vápence a chladič zeleného louhu 
DC 5 SO 06_C384 – Přístavba pro nádrž kaustifikace 
DC 5 SO 07_C315 – Vestavba rozvodny 
DC 5 SO 08 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody 
DC 5 SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy 
DC 5 PS 01 – Popelové hospodářství 
DC 5 PS 02 – Instalace cyklonu 
DC 5 PS 03 – Úpravy elektroodlučovače 
DC 5 PS 04 – Instalace dekantační odstředivky 
DC 5 PS 05 – Instalace sila vápence a chladiče zeleného výluhu 
DC 5 PS 06 – Instalace nádrže kaustifikátoru 
DC 5 PS 07 – Elektro část a SKŘ 
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(dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc. č. 1644/1, 1644/17, 1644/18, 
1644/19, 1644/20, 1644/22, 1644/25, 1644/314, 1644/343 v katastrálním území Štětí 
I. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné 
řízení"). 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení, které je navazujícím řízením ve 
smyslu § 3 písm. g) ve spojení s §9b 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 o posuzování vlivů 
na ŽP“), které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

Stručný popis návrhu záměru a jeho funkce: 
-Společnost Mondi Štětí a.s. připravuje realizaci záměru EcoKraft, který představuje 

investice pro navýšení výroby papíru o 200 tis. tun pytlového papíru ročně (nový 
papírenský stroj PS 10) a s tím související navýšení výroby buničina na 740 tis. tun 
ročně (úpravy v různých částech uzavřeného areálu).  

-Záměr zahrnuje úpravy v uzavřeném areálu Mondi Štětí – v zastavěném území, ve 
stabilizované ploše průmyslové výroby a technické infrastruktury, která podle 
územního plánu á sloužit pro umístění a rozvoj průmyslové výroby a zařízení 
technické infrastruktury a za hlediska prostorového uspořádání objektů je bez 
podmínek. 

-Pro lepší přehlednost a organizaci projekčních prací je záměr rozdělen do 
samostatných staveb podle jejich charakteru. Jednotlivé stavby nejsou na sobě 
přímo závislé a jsou schopny samostatného užívání. Patří mezi ně i stavba (etapa) 
"EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace", které je předmětem tohoto projednání. Účelem 
tohoto stavebního celku je zajistit regeneraci chemikálií, používaných při výrobě 
buničiny. 

-U záměru "EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace" jde pouze o jednu novostavbu, která bude 
umístěna na volné ploše v areálu. Všechny další stavební objekty budou pro nové a 
doplňované technologie umístěné do stávajících upravovaných staveb. U staveb 
technické infrastruktury  (zpevněné plochy, vnitroareálové rozvody) jde o doplnění a 
rozšíření stávajících ploch a vedení.  

Popis povolovaných stavebních objektů: 

DC 5 SO 01_C387-1 – Popelové hospodářství 
-Tento stavební objekt řeší umístění nového sila popílku, dvou nových dmychadel, 

konstrukce pro dopravu popílku ze sila do autocisteren, konstrukce plošin a 
schodiště.  

-Nově instalované silo popílku bude mít celkový objem 65 m3, průměr sila bude 3,4 m a 
výška 19 m, zastřešení sila bude ve výšce cca 23 m. Založení sila bude řešeno 
osazením ocelové konstrukce na novou železobetonovou desku 4,5 x 4,5 m, 
vybetonovanou na nové piloty průměru 0,6 m délky 7,0 m. 

-Nové ocelové konstrukce pro dopravu popílku, konstrukce plošin a schodišť budou 
založeny na železobetonové základové patky. Vrchní stavba je řešena jako ocelová 
podpůrná konstrukce pro silo a související technologie dopravy popílku ze sila ven. 
Součástí ocelové konstrukce bude schodiště pro komunikační propojení mezi 
terénem a podlažím výsypky a místem plnění autocisteren. Navržená ocelová 
konstrukce je standartní systém ocelové podpůrné konstrukce a pochozích plošin se 
schodištěm. Samotné silo je podepřeno čtveřicí HEA sloupů s pochozí plošinou 
v přibližně poloviny výšky, která slouží pro obsluhu výsypné technologie. Vedle hlavní 
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konstrukce se nachází dvouramenné schodiště s podestou, vedoucí na pochozí 
plošinu. Zavětrování konstrukce je provedeno ztužidly, trubkovými v případě hlavní 
konstrukce, úhelníkovými v případě menších konstrukcí 

DC 5 SO 02_C303 – Stavební úpravy pro hospodářství cyklonu 
-Stávající objekt s umístěnou technologií cyklonu je třípodlažní obdélníkového tvaru, 

rozměry 20,04 a 13,85 m, výšky 21,73 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce 
s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Základy jsou plošné. Střecha plochá, spádovaná 
k delší jihovýchodní straně podokapním žlabem. Na ostatních stranách je lemována 
atikou s ocelovým zábradlím. V rámci návrhu rozšíření technologie o druhý cyklon ba 
střechu tohoto stávajícího objektu. 

-Nově bude na střeše tohoto stávajícího objektu, vedle stávajícího cyklonu, umístěna 
ocelová podpůrná konstrukce z HEA sloupů, rozmístěným do čtverce 4,3 x 4,3 m, pro 
osazení nového cyklonu o průměru 2,75 m a výšky 7,7 m. 

DC 5 SO 03_C325 – Stavební úpravy pro elektroodlučovač 
-Vzhledem k požadovanému navýšení výroby papíru, posilování technologie a 

požadavku na dodržování koncentrací tuhých znečišťujících látek ve spalinách, je 
nutné posílit stávající elektroodlučovač, aby byly dodrženy zákonné limity 
koncentrace tuhých znečišťujících látek. Toho bude dosaženo instalací nového 
jednokomorového elektroodlučovače vápenného prachu, který bude zapojen sériově 
za stávající elektroodlučovač a tím zvýší celkovou účinnost čištění. Vlastní spaliny 
z cyklonů budou po provedených stavebních úpravách vstupovat do stávajícího 
elektroodlučovače a namísto do spalinového ventilátoru budou vedeny do nového 
elektroodlučovače a přes spalinový ventilátor do stávajícího komína. 

DC 5 SO 04_C335-2 – Přístavba pro dekantační odstředivku 
-Ke stávajícímu objektu C335 s umístěnou dekantační odstředivkou, bude provedena 

dvoupodlažní přístavba o půdorysné velikosti 5,8 x 5,3 m, výšky 12,85 m. V této nové 
přístavbě bude vedle stávající dekantační odstředivky umístěna nová dekantační 
odstředivka o rozměrech 1,1 x 4,65 x 1,42 m. 

-Vrchní stavba nové přístavby bude provedena z betonových prolévaných tvárnic, 
založených plošně na betonových základových pasech. Vodorovné konstrukce stropu 
a střechy budou provedeny z monolitického železobetonu. 

DC 5 SO 05_C304 – Stavební úpravy pro silo vápence a chladič zeleného louhu 
-Za účelem navýšení retenční schopnosti zásobníku vápna, připravovaného ve vápenné 

peci, případně dodávaného externími dodavateli, bude vedle dvou stávajících sil 
umístěno nové silo na vápno o kapacitě 1000 m3, nad stávajícím objektem C304. 
Rozměry nové sila vápna jsou 8,5 x 10,0 m, s výškou 14,8 m od výsypky k horní části 
sila. Druhou částí tohoto stavebního objektu je umístění nového chladiče zeleného 
louhu na střeše stávajícího objektu C304, vedle stávajícího chladiče zeleného louhu. 
Stávající chladič zeleného louhu bude po uvedení do provozu nového chladiče 
demontován, nový chladič má vyšší kapacitu než původní zařízení. Velikost nové 
expanzní nádoby s integrovaným chladičem zeleného louhu je průměr 2,1 m výška 
3,0 m. 

-Ve stávajícím objektu C304 budou provedeny nutné bourací práce, pro umístění nové 
nástavby. Stavba vlastního sila bude od stávající stavby oddilatována (tzn. bude 
nezávislá na stávajícím objektu). Nové silo bude osazeno na novou ocelovou 
konstrukci založenou pomocí mikropilot, vše umístěno uvnitř stávající stavby. Vedle 
stávající konstrukce chladiče zeleného louhu bude doplněna nová ocelová konstrukce 



Č.j. MULTM/0067042/22/SÚ/JHo Str. 4 

Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

epodatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958 
DIČ: CZ00263958 

 

zařízení nového chladiče zeleného louhu. Nová servisní a přístupová plošina bude 
navazovat nastávající ocelovou konstrukci. 

DC 5 SO 06_C384 – Přístavba pro nádrž kaustifikace 
-Ve stávajícím objektu C384 budou provedeny stavební úpravy pro umístění nové 

kaustifikační nádrže o objemu 320 m3, průměru 6,685 m a výšky 10,0 m. 
Technologicky se jedná o doplnění další nádrže ke třem stávajícím. Nový kaustifikátor 
bude umístěn na místě bývalého regeneračního kotle RK9. Nový kaustifikátor bude 
vybaven novou záchytnou jímkou odpovídající velikosti. 

DC 5 SO 07_C315 – Vestavba rozvodny 
-Ve stávajícím objektu C315 budou provedeny nezbytné stavební úpravy, tzn. bourací 

práce a vyzdění nových oddělujících konstrukcí, pro umístění nové elektrorozvodny. 
Velikost místnosti nové rozvodny bude 6,45 x 5,85 m. 

DC 5 SO 08 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody 

-Jedná se o přeložky stávající dešťové kanalizace u DC 5 SO 04_C335-2 – Přístavba 
pro dekantační odstředivku a návrh nových úseků chemicky znečištěné kanalizace u 
DC 5 SO 06_C384 – Přístavba pro nádrž kaustifikace. Nové potrubí přeložky dešťové 
kanalizace bude z PVC KG DN 160 délky 9,91 m. Nové úseky chemicky znečištěné 
kanalizace bude z PVC KG DN 160 v celkové délce 4,33 m. 

-Pro minimalizaci rizika záměny kanalizace jsou poklopy kanalizace v areálu barevně 
odlišeny. V návaznosti na toto barevné značení budou poklopy nových šachet 
opatřeny příslušným barevným nátěrem. 

DC 5 SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy 
-V rámci tohoto stavebního objektu jsou nově řešeny pouze zpevněné plochy, betonové 

komunikace a štěrkové plochy v místě a okolí nových nebo upravovaných stavebních 
objektů. V místech vyvolaných přeložek podzemních sítí a v místech, kdy výkopy pro 
nové základové konstrukce budou zasahovat do stávajících ploch betonových 
komunikací a štěrkových ploch, budou tyto plochy obnoveny dle původních 
konstrukčních řešení. 

DC 5 PS 01 – Popelové hospodářství 
-Instalace sila popílku a doprovodných technologií – plnění sila, vyprazdňování a 

fluidizace, slouží k odstraňování přebytečného nebo znečištěného materiálu z oběhu 
rekaustifikace. Tento materiál) popílek, vápenný prach a nečistoty) budou odváženy 
automobilovými cisternami. 

DC 5 PS 02 – Instalace cyklonu 
-Nově instalovaný cyklon umožní předehřev vápenného kalu mimo vápennou pec za 

využití zbytkového tepla spalin a tím zvýší využití tepla vápenné pece a kapacitu 
vápenné pece. 

DC 5 PS 03 – Úpravy elektroodlučovače 
-Nově instalovaný elektroodlučovač umožní dodatečné čištění spalin vápenné pece při 

zvýšení jejího výkonu a tím umožní dodržení limitů tuhých znečišťujících látek. 
K dosažení tohoto cíle je třeba instalovat také nový spalinový ventilátor. 

DC 5 PS 04 – Instalace dekantační odstředivky 
-Nově instalovaná odstředivka umožní, spolu se stávající odstředivkou kontinuální 

provoz čištění kalu zeleného louhu. Tyto kaly jsou čištěny ve dvou stupních. Dosud 
toto čištění probíhá ve dvoufázově na jedné odstředivce, tedy přetržitým způsobem. 
Nově instalovaná odstředivka umožní trvalý kontinuální proces čištění kalů zeleného 
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louhu. Další výhodou je možnost záskoku a pokračování ve výrobě při výpadku jedné 
odstředivky. 

DC 5 PS 05 – Instalace sila vápence a chladiče zeleného výluhu 
-Nově instalované silo vápna umožní vytvoření větší zásoby vápna (CaO) ať už z vlastní 

výroby, nebo od externího dodavatele. Vápno je životně důležitou surovinou při výrobě 
bílého louhu a v případě technických problémů na vápenné peci zvýšená zásoba 
poskytne více času k obnovení výroby bez nutnosti odstávky dalších technologií. 
Nový chladič zeleného louhu se zvýšeným výkonem umožní zvýšení průtoku 
zeleného louhu do kaustifikace a jeho správné ochlazení, je tedy nezbytný při zvýšení 
výroby bílého louhu. 

DC 5 PS 06 – Instalace nádrže kaustifikátoru 
-Při přípravě bílého louhu se v „hasidle“ mísí vápno (CaO) se zeleným louhem a 

výsledkem je tzv. vápenné mléko. V tomto vápenném mléce probíhají chemické 
reakce (kaustifikace), které pro správný průběh potřebují určitý čas. Při zvýšení 
průtoku vápenného mléka kaustifikací je pro dodržení požadovaných časů třeba 
zvýšit kapacitu kaustifikačních nádrží, ve kterých probíhají zmíněné reakce. Tato 
kapacita bude zvýšena instalací další, čtvrté nádrže kaustifikace. Spolu s řešenou 
nádrží budou instalována i nová čerpadla vápenného mléka s vyšší kapacitou. 

DC 5 PS 07 – Elektro část a SKŘ 
-Tento provozní soubor řeší napájení nových zařízení, světlených a zásuvkových 

obvodů nových prostor. Dále je zde řešeno měření a řízení nové technologie. 
 

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení 
společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém podle §94m odst.3) 
stavebního zákona upouští od ústního jednání a stanovuje, že dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15-ti dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Při doručování veřejnou vyhláškou se podle ust. §25 odst.2 správního řádu 
oznámení o zahájení vedeného stavebního řízení považuje za doručené patnáctým 
dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřad Litoměřice.  

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě v kanceláři č. 425 
Městského úřadu Litoměřice – Stavební úřad, Pekařská 2, úředních hodinách, Po a St 
8:00 – 17:00 hod, ostatní dny po telefonické dohodě.  

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písmennou 
plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 
úřední osoby průkaz totožnosti ve smyslu § 36 odst. 5 správního řádu. 

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to nejpozději 10 dnů od výše 
uvedeného data v kanceláři č. 425 Městského úřadu Litoměřice – Stavební úřad, 
Pekařská 2, úředních hodinách Po a St 8:00 – 17:00 hod, ostatní dny po telefonické 
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dohodě. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by 
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady 
koncentrace řízení. 

Poučení podle stavebního zákona: 

Účastník řízení může podle ust. § 94n odst. 3) stavebního zákona uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v 
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se 
nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání 
územně plánovací dokumentace, se podle ust. § 94n odst. 2) stavebního zákona 
nepřihlíží. 

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním 
předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení 
společného řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, 
platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 
 
 

INFORMACE 

podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP 

 

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, je vedené 
společné řízení podle ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona o posuzování vlivů na ŽP 
navazujícím řízením a Stavební úřad Městského úřadu Litoměřice spolu s oznámením 
o zahájení stavebního řízení zveřejňuje ve smyslu ust. § 9b zákona o posuzování vlivů 
na ŽP postupem podle ust. § 25 správního řádu tyto informace: 

-Kopie žádosti o vydání společného povolení je přílohou tohoto oznámení o zahájení 
společného řízení. 

-Jedná se o záměr posouzený zákonem o posuzovaní vlivů na ŽP. 

-Do příslušné dokumentace pro účely navazujícího řízení lze nahlédnout v kanceláři č. 
425 Městského úřadu Litoměřice – Stavební úřad, Pekařská 2, úředních hodinách Po 
a St 8:00 – 17:00 hod, ostatní dny po telefonické dohodě. 

-Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je společné povolení pro stavební záměr 
"EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace" Štětí v rozsahu následujících stavebních objektů: 

DC 5 SO 01_C387-1 – Popelové hospodářství 

DC 5 SO 02_C303 – Stavební úpravy pro hospodářství cyklonu 

DC 5 SO 03_C325 – Stavební úpravy pro elektroodlučovač 

DC 5 SO 04_C335-2 – Přístavba pro dekantační odstředivku 
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DC 5 SO 05_C304 – Stavební úpravy pro silo vápence a chladič zeleného louhu 

DC 5 SO 06_C384 – Přístavba pro nádrž kaustifikace 

DC 5 SO 07_C315 – Vestavba rozvodny 

DC 5 SO 08 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody 

DC 5 SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy 

DC 5 PS 01 – Popelové hospodářství 

DC 5 PS 02 – Instalace cyklonu 

DC 5 PS 03 – Úpravy elektroodlučovače 

DC 5 PS 04 – Instalace dekantační odstředivky 

DC 5 PS 05 – Instalace sila vápence a chladiče zeleného výluhu 

DC 5 PS 06 – Instalace nádrže kaustifikátoru 

DC 5 PS 07 – Elektro část a SKŘ 

-Povaha rozhodnutí je konstituvní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní 
práva /nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které předtím nebyly. 

-S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní 
prostředí, které byly zveřejněny podle §16 zákona o posuzování vlivů na ŽP, se lze 
seznámit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí 
(www.mzp.cz/eia), kód záměru ULK1186. Dále jsou v elektronické podobě zveřejněné 
na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí na následujícím 
odkazu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1186?lang=cs a to včetně 
závazného stanoviska k posouzení vlivů umístěním a provedením záměru "EcoKraft" 
na životní prostředí vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 12.8.2022 pod 
č.j. KUUK/114415/2022. Projednávaný záměr "EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace" Štětí, 
je jednou z částí celého záměru, ke kterému bylo vydáno výše uvedené stanovisko 
k posouzení v vlivů umístěním a provedením záměru. 

-Podle ust. § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP může veřejnost uvedená v 
ust. § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP v navazujícím řízení uplatňovat 
připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 
informací na úřední desce. K později uplatněným připomínkám veřejnosti nebude 
přihlédnuto.  

-Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující 
řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona o 
posuzování vlivů na ŽP, účastníkem navazujícího řízení se ve smyslu ust. § 9c odst. 3 
zákona o posuzování vlivů na ŽP se stává též podle písm. a) uvedeného ustanovení 
dotčený územní samosprávný celek, nebo podle písm. b) uvedeného ustanovení 
dotčená veřejnost podle v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP, tj. 
právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle 
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, 
a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla 
alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 
1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje 
svými podpisy nejméně 200 osob. V podání písemného oznámení doloží dotčená 
veřejnost splnění uvedené podmínky.  
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-Podle ust. § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na ŽP může odvolání proti 
rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení podat také dotčená veřejnost uvedená v 
ust. § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.  

 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 

Jiří Hohenberger 
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu 

 podepsáno ověřeným elektronickým podpisem 
 
 
  
V souladu s ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP v návaznosti na ust. § 
94 m odst. 2) stavebního zákona je oznámení o zahájení společného řízení 
doručováno podle ust. § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Dle ust. § 9b odst. 1 
zákona o posuzování vlivů na ŽP oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno 
nejméně pod dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice, správního 
orgánu příslušného k vedení řízení a na úřední desce Městského úřad Štětí, v jehož 
katastrálním území se záměr nachází. Oznámení musí vyvěšeno 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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
Přílohy: 
-kopie žádosti o vydání společného povolení 
-kopie v.č. C.2 - Katastrální situační výkres  
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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 
Město Štětí, IDDS: fypbba8 
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. 1644/21, 1644/24, 1644/26, 1644/103, 1644/104, 1644/108, 1644/212, 
1644/230, 1644/262, 1644/264, 1644/301, 1644/344, 1644/381, 1644/382 v 
katastrálním území Štětí I 

  
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 
Ministerstvo obrany SNM, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi 
  
ostatní – k vyvěšení na veřejnou úřední desku 
Město Štětí, IDDS: fypbba8 
 






















