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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 26.10.2022 žádost o vydání společného povolení na
stavbu:
"EcoKraft - Etapa 3 - Varny buničiny Kamyr a Superbatch"
Štětí
v rozsahu stavebních objektů:
SO01 - C200 Budova Kamyr
SO02 - C201 Stavební úpravy objektu a před objektem
SO03 - C205 Stavební úpravy objektu a před objektem
SO04 - 1608T2601 Nádrž 3000 m3
SO05 - C236 Stavební úpravy v objektu
SO06 - C237, C237-1, C224 Stavební úpravy objektu
SO07 - C240 Nádrž 2000 m3 + C241 čerpací stanice
SO08 - C413-1, C413-3, C413-4, C413-5 Potrubní mosty
IO 01 Přeložky a nové vnitroareálové rozvody
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
(dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc. č. 1644/1, 1644/36, 1644/38,
1644/81, 1644/82, 1644/176, 1644/177, 1644/213, 1644/321, 1644/387, 1645 v
katastrálním území Štětí I. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení").
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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 záměr (etapa)
"EcoKraft - Etapa 3 - Varny buničiny Kamyr a Superbatch", který je předmětem tohoto
projednání. Účelem této etapy – záměru je navýšení kapacity výroby nebělené
buničiny na kontinuální lince Kamyr a diskontinuální lince SuperBatch a s tím
související úprava stávající objektů a výstavba nových objektů. Navýšení výroby
nebělené buničiny se dosáhne intenzifikací technologie v případě linky Kamyr a
v případě linky SuperBatch dojde ke zvýšení výroby nebělené buničiny na úkor bělené
buničiny.
Popis povolovaných stavebních objektů:
SO01 - C200 Budova Kamyr
-Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vícepodlažního dvoutraktového
objektu, obdélníkového půdorysu velikosti 43,0 x 19,48 m. Výška budovy bude 28,1 m
nad upravený terén. V jihovýchodním traktu bude umístěna technologie přípravy
štěpky, v severozápadním traktu bude umístěna technologie praní buničiny, samotné
zpracování štěpky na buničinu se bude odehrávat v objektu C201 a jeho okolí.
-Z architektonického hlediska se jedná o objekt obdélníkového půdorysu se dvěma
úrovněmi střešní roviny. Zastřešení objektu je řešeno plochými střechami.
-Objekt je řešen jako železobetonový monolitický skelet s železobetonovými stropy a
střechou. Založení objektu je řešeno na železobetonové základové desce s pilotami.
Sokl objektu je provázán se základovou deskou, nadzemní část je řešena jako
sendvičová konstrukce se dvěma ŽB vrstvami. Opláštění objektu bude řešeno
sendvičovými panely s minerálním jádrem.
-V severozápadní části traktu je navržena dvoupodlažní železobetonová vestavba
transformátoroven a rozvoden.
-Součástí stavebního objektu jsou i samostatně stojící nádrže u severovýchodní fasády
objektu k nim přidružená čerpadla na samostatných základech.
SO02 - C201 Stavební úpravy objektu a před objektem
-V rámci projektové dokumentace jsou řešeny úpravy okolo stávajícího omývače suků,
nové výměníky na úrovni +10,400 u jižního rohu objektu na jihovýchodní fasádě, nový
difuzor u jižního rohu stávajícího objektu a nový odsukovač uvnitř objektu.
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Úpravy omývače suků:
-Úpravy prostoru omývače suků spočívají ve zvednutí střešního pláště dotčené části
objektu o 2 m, zvětšení montážních vrat na severozápadní fasádě objektu a z toho
vyplývající úpravy fasády. S posunem střešní roviny je svázána demontáž a zpětná
montáž stávající drážky. Celá úprava této části spočívá v úpravě a nastavení stávající
nové konstrukce a provedení nového opláštění s dodávkou nových větších fasádních
vrat.
Nové výměníky:
-Nové výměníky budou osazeny do prodloužení konstrukce stávajícího ochozu
jihozápadní fasády na úrovni +10,400 u jižního rohu objektu.
-Prodloužení ochozu bude provedeno vsazením nových ocelových konzolí do stávající
ocelové konstrukce objektu.
Nový difuzer:
-Nový difuzer je navržen na volném prostranství mezi stávající komunikací a stávající
technologií u jihozápadní fasády objektu C 201. K novému difuzeru je přidružena
balená jednotka s technologií a nová hydraulická jednotka.
-Nový difuzer bude založen na železobetonové patce na pilotách, přidružené
technologické zařízení bude založeno na železobetonové desce.
Nový odsukovač:
-Nový odsukovač je situován do západního rohu objektu C201. Pro umístění nového
zařízení bude nutné provést stavební úpravy. Nový odsukovač je navržen v místě
přístupového koridoru, pro zachování tohoto koridoru bude nutné posunout vrata ve
fasádě objektu. Stávající ocelová nosná konstrukce objektu bude upravena za účelem
vymístění nosného prvku z prostoru nových vrat a dále dojde k náhradě některých
podpor potrubního vedení v exteriéru objektu.
SO03 - C205 Stavební úpravy objektu a před objektem
-Projektová dokumentace řeší osazení nového rafineru do stávajícího objektu, bez
nutnosti jeho rozšíření. Jediným viditelným zásahem do obálky budovy bude
provedení nových dvoukřídlých vrat na severozápadní fasádě objektu. Nová vrata
budou svým stylem odpovídat již existujícím vratům na dotčené fasádě.
-Dotčená část objektu, již dnes obsahuje dva rafinéry, starší z těchto rafinérů bude
odstraněn včetně základových konstrukcí. Oba stávající rafinéry jsou situovány
v rozšířené části objektu, u objektu C202. Nový rafiner je navržen na pozici původního
demontovaného prvku s otočením o 90°.
SO04 - 1608T2601 Nádrž 3000 m3
-Projektová dokumentace řeší umístění nové nádrže na buničinu o objemu 3000 m 3 a
přidružených čerpadel s přístřeškem.
-Nádrže je navržena na volném prostranství mezi objektem R260 a místními
komunikacemi. Prostor pro umístění nádrže a přidruženého přístřešku s čerpadly je
omezen stávajícími podzemními sítěmi.
-Nádrž je systémovým výrobkem ocelové konstrukce průměru cca 7 m. Výška ocelové
konstrukce bude max. 32,4 m. Přístřešek pro čerpadla je navržen jako lehké ocelová
konstrukce zastřešená trapézovým plechem, založená spolu s čerpadly na společné
ŽB patce. Půdorysná velikosti přístřešku bude 3,65 x 5,2 m, výšky max. 3,6 m.
-Přístup na nádrž bude řešen ocelovým schodištěm, jenž bude součástí dodávky
nádrže.
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SO05 - C236 Stavební úpravy v objektu
-Projektová dokumentace řeší osazení nového čerpadla buničiny na potrubí ve
stávajícím objektu C236. Jedná se o provedení nové základové ŽB konstrukce pro
čerpadlo.
SO06 - C237, C237-1, C224 Stavební úpravy objektu
-Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího objektu C237 o přístavbu C237-1 a
úpravy stávající technologie v objektu C224.
-Nová přístavba objektu C237 bude prodloužením hlavního traktu stávajícího objektu
C237 až po líc objektu C231. Přístavba nově zastaví prostranství mezi objekty C237,
C224 a C231. Půdorysně se jedná o plochu 18,0 x 12,0 m max. výšky 23,3 m.
V dotčeném území je v současnosti umístěna schodišťová věž, která je jediným
přístupem na střechu objektu C237 a dále se zde nachází otevřený přístřešek a
armaturami pro zásobování dotčeného výrobního celku chemikáliemi.
-Z technického hlediska bude nová přístavba odpovídat stávající objektu C237, který se
novou přístavbou rozšíří o samostatně dilatovaný trakt o šířce dvou sloupových polí.
Tzn. přístavba je řešena jako ŽB monolitický skelet se střešní konstrukcí
z prefabrikovaných vazníků a dutinových panelů, založený na ŽB základové desce
s pilotami. Součástí základové desky bude vnitřní ŽB sokl. Opláštění přístavby bude
od úrovně soklu řešeno sendvičovými fasádními panely s minerálním jádrem. Střešní
konstrukce je navržena jako zateplená s provozní/pochozí plochou tvořenou
vyztuženou betonovou deskou.
-V rámci stavebních prací je navrženo zrušení výše uvedené schodišťové věže. Jako její
náhrada bude sloužit stávající schodiště uvnitř severozápadního traktu objektu, kde
bude provedeno jeho prodloužení nad střechu objektu. Nad stávající střešní rovinou
bude provedena nástavba schodišťového prostoru. Přístup na střechu hlavního
objektu C237 bude řešen pomocí požárního žebříku z výše uvedené střechy
severozápadního traktu. Pro bezpečný přesun pracovníků po střeše objektu bude
provedena nová plošina, která propojí konec požárního žebříku se stávající plošinou u
jihozápadní atiky objektu, ze které je přístup k technologickým celkům v okolí objektu
C237.
-Připojovací armatury pro zásobování chemikáliemi budou přesunuty na
severovýchodní fasádu nové přístavby C237-1, kde bude zřízena nová bezpečnostní
jímací vana se zastřešením zavěšeným na fasádě objektu. Půdorysná velikosti této
stavby bude 3,0 x 5,0 m. Jímací vana bude napojena do areálové chemické
kanalizace.
-Požadavkem žadatele je znovuvyužití odstavených částí technologie v objektu C224,
jedná se o znovuvyužití stávajících nádrží a pracího stroje spojené s osazením
nového čerpadla se STANDPIPE namísto stávajícího čerpadla a nádrže na úrovni
±0,000 objektu C224. Architektonické řešení je zcela podřízeno účelu využití objektu,
severovýchodní fasáda objektu bude překryta novou přístavbou, totéž bude
provedeno se severozápadní fasádou objektu C231. Stávající vstupy do obou objektů
zůstávají v rámci přístavby zachovány. Vstup do objektu C231 bude posunut mimo
půdorys sloupů nové přístavby.
SO07 - C240 Nádrž 2000 m3 + C241 čerpací stanice
-Projektová dokumentace řeší stavby nové skladovací nádrže buničiny C240 a
přízemního objektu čerpací stanice C241.
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-Nádrž je součástí výrobního procesu buničiny pro výrobu papíru, veškeré technologie
instalovaná v přízemní přístavbě je přímo spjata s provozem nádrže a jeho úlohou
v procesu výroby buničiny (čerpadla, výměníky atd.).
-Vlastní nádrž je systémovým ocelovým výrobkem dodávaným s příslušnou certifikací.
Jedná se o uzavřenou ocelovou nádrž o průměru základny cca 5,5 m, průměrem
hlavního tubusu cca 9,52 m a maximální výškou 25,8 m od upraveného terénu. Nad
úroveň horní hrany nádrže mohou vyčnívat některé technologické prvky (potrubní
vedení apod.) a bezpečnostní prvky jako zábradlí, maximální výška nádrže je tedy
stanovena na 27,0 m. Vlastní těleso nádrže bude opatřeno minerální izolací a
obkladem z pozinkovaného plechu. Přístup na nádrž bude řešen ocelovým
schodištěm.
-Objekt čerpací stanice bude přízemním přístavkem k nádrži. Konstrukčně se jedná o
jednotraktový objekt z ocelové konstrukce, osazené na ŽB soklu. Zastřešení bude
řešeno pultovou střechou na ocelových nosnících. Půdorysná velikost objektu čerpací
stanice bude 10,07 x 7,24 m. Výška stavby bude 4,3 m. Opláštění (stěny, střešní
konstrukce) čerpací stanice bude provedeno z lehkých sendvičových panelů
s minerálním jádrem. Střešní krytina bude z mechanicky kotvené PVC folie.
SO08 - C413-1, C413-3, C413-4, C413-5 Potrubní mosty
-Součástí řešeného stavebního záměru je také realizace nových potrubních mostů,
zajišťujících podporu nově navrhovaným produktovodům a elektroinstalacím.
-Nové potrubní mosty jsou navrženy jako ocelové příhradové konstrukce
s příhradovými podporami, usazených na ŽB základových patkách s pilotami.
-Ocelová konstrukce nových potrubních mostů zahrnuje technologické potrubní a
kabelové mosty pro přívod medií v potrubí a vedení elektro kabelů v elektro lávkách
k jednotlivým provozním souborům. Vzhledem k zatížení bude most založen hlubině
na pilotách, které budou navrženy na přenos tlakových i tahových sil. Výška mostu je
stanovena na základě požadavků technologie a dispozičního umístění stávajících
mostů, stavebních objektů a drážní vlečky.
-Nosnou konstrukci mostu tvoří jednotlivá příhradová pole, kloubově uložená na
příhradové pevné a kyvné sloupy. Rozpětí příhrad, umístění podpůrných sloupů vyhází
ze stávajícího a nového generelu stavby a zatížení mostního příčného řezu (skladby a
velikosti zatížení). Spodní a horní příčníky mostu jsou ztuženy trubkovými ztužidly.
IO 01 Přeložky a nové vnitroareálové rozvody
-Navrhovaný stavební objekt zahrnuje přeložky a nové přípojky potrubí dešťové a
chemické kanalizace, pitné a požární vody. Přeložky jsou navrženy tak, aby
v nejnutnějším rozsahu nahradily stávající potrubí a uvolnily pozice pro umístění
nových objektů, ale zároveň aby pokud možno neomezili stávající provoz a využité
okolních zpevněných ploch.
-Pitná voda:
-Přeložka PV1 nahrazuje trasu potrubí PVC 80/25, která se nachází v prostoru
plánovaného umístění nového difuseru a související technologie. Přeložka je vedena
východně od stávající trasy, rovnoběžně s původním potrubím. Přeložka je navržena
z PEHD RC D90x8,2, SDR 11 v celkové délce 29,0 m.
-Přípojka PV2 je navržena jako odbočka ze stávajícího řadu DN100, který se nachází
pod stávajícím kabelovým mostem západně od prostoru výstavby nové budovy
Kamyr (SO01). Přípojka je napojena na stávající potrubí vysazením odbočky,
uzávěru a redukce na DN40. Přípojka je vedena kolmo na objekt SO01. Přípojka je
navržena z PEHD RC D40x3,7, SDR11 v celkové délce 18,0 m.
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-Požární voda:
-Přeložka HV1 nahrazuje trasu potrubí PE 220, která se nachází v prostoru
plánovaného umístění nového difuseru a související technologie. Přeložka je vedena
východně od stávající trasy, rovnoběžně s původním potrubím. Přeložka je navržena
z PEHD RC D225x20,5, SDR11 v celkové délce 30,0 m.
-Přeložka HV2 nahrazuje trasu potrubí DN500, která se nachází v prostoru
plánovaného umístění nové budovy Kamyru (SO01). Přeložka je vedena jižně od
stávající trasy a od plánovaného objektu, po okraji stávající komunikace, zpět do
trasy se vrací na okrajem stávajících zpevněných ploch sloužících jako parkoviště.
Na stávající potrubí bude vysazen T-kus, který umožní zároveň odklon trasy pro
přeložku a zároveň napojení přípojky HV3.Přeložka je navržena z PEHD RC
D630x57,2, SDR11 v celkové délce 73,0 m.
-Přípojka HV3 je navržena jako severní odbočka z trasy potrubí DN500, resp. navazuje
na vysazený T-kus, který bude zredukován na DN 160. Přípojka je vedena
rovnoběžně s objektem nové budovy Kamyru (SO01), podél západní strany
potrubního mostu C413-4. Přípojka je navržena z PEHD RC D160x14,6, SDR 11
v celkové délce 15,0 m. Přípojka bude za odbočkou opatřena uzavírací armaturou.
-Přípojka HV4 je navržena jako odbočka ze stávajícího potrubí DN80, které běží
rovnoběžně s komunikací podél západní strany objektu A201. Přípojka slouží pro
napojení užitkové vody do objektu SO07. Součástí je i vnitřní rozvod až
k výtokovému ventilu, umístěnému v objektu pro napojení hadice pro oplachy.
Přípojka je navržena z PEHD RC D32x3,2, SDR11v celkové délce 8,0 m. Přípojka
bude za odbočkou opatřena uzavírací armaturou.
-Přípojka HV5 je navržena jako odbočka ze stávajícího potrubí PE176, které běží před
komunikací podél severní strany objektu C205. Přípojka slouží pro napojení a
osazení nového hydrantu DN100. Přípojka je navržena z PEHD RC D160x14,6
SDR11 v celkové délce 4,0 m. Přípojka bude za odbočkou opatřena uzavírací
armaturou.
-Přeložka HV6 nahrazuje trasu potrubí PE220, která se nachází v prostoru
plánovaného umístění základové patky potrubního mostu C 413-4. Přeložka je
vedena východně do stávající trasy, rovnoběžně s původním potrubím. Přeložka je
navržena z PEHD RC D225x20,5 SDR11 v celkové délce 17,0 m.
-Přeložka HV7 nahrazuje trasu potrubí PE176, která se nachází v prostoru
plánovaného umístění základové patky potrubního mostu C 413-4. Přeložka je
vedena severně od stávající trasy, rovnoběžně s původním potrubím. Přeložka je
navržena z PEHD RC D180x16,4 SDR11 v celkové délce 11,0 m.
-Přípojka HV8 je navržena jako odbočka ze stávajícího potrubí PE176, které běží pod
komunikací podél severní strany objektu C205. Přípojka slouží pro napojení a
osazení nového hydrantu DN100. Přípojka je navržena z PEHD RC D160x14,6
SDR11 v celkové délce 3,0 m. Přípojka bude za odbočkou opatřena uzavírací
armaturou.
-Dešťová kanalizace:
-Přípojka D1 je navržena z PVC KG DN200 v celkové délce 39,0 m a slouží pro odvod
dešťových vod ze střechy nové budovy Kamyru (SO01). V trase kanalizace jsou
navrženy 3 ks plastových šachet. Do koncové šachty je zaústěno pomocí potrubí
PVC KG DN150 vnitřní potrubí dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude
napojena přes stávající šachtu umístěnou jižně od staveniště do stávající
kanalizace. Před napojením bude provedena revize stávající kanalizace.
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-Přeložka D2 je navržena z PVC KG DN200 v celkové délce 36,0 m a slouží pro odvod
dešťových vod ze střech stávajících objektů a nové přístavby (SO06). Trasa přeložky
je navržena podél východní a severní stěny nové přístavby a podchycuje stávající
přípojky od dešťových svodů. V trase kanalizace je navrženo 5 ks plastových šachet.
Dešťová kanalizace bude napojena přes obnovenou stávající šachtu, umístěnou
uvnitř objektu přístavby, do stávající kanalizace. Přeložka bude provedena po
částech. Vnější část bude provedena před započetím výstavby SO06, vnitřní část až
po provedení základové desky přístavby. Dešťové vody budou v průběhu provádění
základových konstrukcí (před dokončením vnitřní části přeložky) přečerpávány do
nejbližší funkční šachty dešťové kanalizace. Stávající šachta ŠS2 a zachovávané
trasy stávajících potrubí budou demontovány před započetím stavebních prací na
základových konstrukcích přístavby a po dokončení základové desky opět osazeny
na původní pozici a dopojeny. Před napojením bude provedena revize stávající
kanalizace.
-Přípojka D3 je navržena z PVC KG DN150 v celkové délce 8,0 m. Tvoří ji dvě přípojky
v délkách 6,0 a 2,0 m, do kterých jsou napojeny dva dešťové svody ze střechy
objektu SO07. Přípojka bude napojena přes stávající potrubí dešťové kanalizace
umístěné severovýchodně od staveniště do stávající kanalizace. Před napojením
bude provedena revize stávající kanalizace.
-Chemická kanalizace:
-Přeložka P1 je navržena z PVC KG DN200 v celkové délce 47,0 m a nahrazuje trasu
potrubí DN200, která se nachází v prostoru plánovaného umístění nové budovy
Kamyru (SO01). Trasa přeložky je navržena podél východní a severní stěny nového
objektu a je napojena vysazením nových šachet na stávajících kanalizačních
stokách. V trase kanalizace jsou navrženy 3 ks plastových šachet, dvě jsou koncové
(vysazené na stávajících stokách) a jedna je lomová. Před napojením bude
provedena revize stávající kanalizace.
-Přeložka P2 nahrazuje trasu potrubí DN500, která se nachází v prostoru plánovaného
umístění nového difuseru a související technologie. Přeložka je vedena východně od
stávající trasy, rovnoběžně s původním potrubím. Na začátku je napojena na
stávající šachtu (ŠS5) a na konci je na stávající stoce vysazena nová kanalizační
šachta. V trase kanalizace jsou navrženy 2 ks nových plastových šachet, jedna
koncová (vysazená na stávající stoce) a jedna lomová. Před napojením bude
provedena revize stávající kanalizace.
-Přípojka p3 je navržena z PVC KG DN200 v celkové délce 10,0 m a slouží pro odvod
oplachových vod z budovy Kamyru (SO01). V trase kanalizace je navržena jedna
lomová plastová šachta. Přípojka bude napojena přes stávající šachtu umístěnou
západně od nového objektu do stávající kanalizace. Před napojením bude
provedena revize stávající kanalizace.
-Přípojka P4 je navržena z PVC KG DN200 v celkové délce 9,0 m a slouží pro odvod
oplachových vod z budovy Kamyru (SO01). V trase kanalizace je navržena jedna
lomová plastová šachta. Přípojka bude napojena přes stávající šachtu umístěnou
západně od nového objektu do stávající kanalizace. Před napojením bude
provedena revize stávající kanalizace.
-Přípojka P5 je navržena z PVC KG DN200 v celkové délce 19,0 m a slouží pro odvod
oplachových vod z čerpací stanice SO07. V trase kanalizace jsou navrženy 2 ks
nových plastových šachet. Přípojka bude napojena přes stávající šachtu umístěnou
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jihovýchodně od nového objektu do stávající kanalizace. Před napojením bude
provedena revize stávající kanalizace.
-Pro minimalizaci rizika záměny kanalizace budou poklopy kanalizačních šachet
v areálu barevně odlišeny.
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
-Jedná se o napojení nových objektů SO01 a SO07 na stávající zpevněné plochy.
-Napojení objektu SO01 bude provedeno ze západní a východní strany. Na obou
stranách se nachází stávající zpevněné plochy. Navrhované nové plochy jsou
výškovou úpravou stávajících ploch.
-Napojení objektu SO07 bude provedeno z východní strany, kde se nachází stávající
areálová komunikace. Bude proveden nový sjezd k vratům objektu šíře 4,0 m.
-Navrhované plochy jsou určené pro automobilovou dopravní obsluhu objektů a jsou
navrženy z cementobetonového krytu. Plochy budou lemovány silničními obrubníky.
-Součástí tohoto IO jsou i chodníky pro pěší obsluhu objektu SO01, které napojují
schodiště a únikové východy na východní a západní straně objektu. Chodníky jsou
navrženy dlážděné, lemované parkovými obrubami.
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
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.
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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 3 - Varny buničiny Kamyr a Superbatch" Štětí v rozsahu
následujících stavebních objektů:
SO01 - C200 Budova Kamyr
SO02 - C201 Stavební úpravy objektu a před objektem
SO03 - C205 Stavební úpravy objektu a před objektem
SO04 - 1608T2601 Nádrž 3000 m3
SO05 - C236 Stavební úpravy v objektu
SO06 - C237, C237-1, C224 Stavební úpravy objektu
SO07 - C240 Nádrž 2000 m3 + C241 čerpací stanice
SO08 - C413-1, C413-3, C413-4, C413-5 Potrubní mosty
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IO 01 Přeložky a nové vnitroareálové rozvody
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
-Povaha rozhodnutí je konstitutivní, 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 3 - Varny buničiny
Kamyr a Superbatch" 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.
-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
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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
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:
Mondi Coating Štětí a.s., IDDS: nq4e85b
CONVERT service a.s., IDDS: kfc3tg4
Fibertec Steti s.r.o., IDDS: grnupgu
LABE WOOD s.r.o., IDDS: 44tdawt
Mondi Štětí White Paper s.r.o., IDDS: vd6jwbd
Shell Czech Republic a.s., IDDS: rcnsfpb
SPM - Security Papers, s.r.o., IDDS: 9w6igms
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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. 1640, 1641, 1642, 1644/31, 1644/32, 1644/34, 1644/35, 1644/37, 1644/39,
1644/41, 1644/42, 1644/43, 1644/44, 1644/48, 1644/49, 1644/79, 1644/80, 1644/83,
1644/132, 1644/133, 1644/141, 1644/142, 1644/174, 1644/175, 1644/178,
1644/179, 1644/183, 1644/204, 1644/283, 1644/322, 1644/327, 1644/328,
1644/329, 1644/339, 1644/368, 1644/388 v katastrálním .území Štětí I
Dotčené orgány – obdrží jednotlivě:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n
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 - Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi
ostatní – k vyvěšení na veřejnou úřední desku
Město Štětí, IDDS: fypbba8
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