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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 územního a 
stavebního povolení na stavbu: 

"EcoKraft - Etapa 1 - PS 10" 
Štětí 

v rozsahu stavebních objektů: 
SO 01 – DSO 01.1 - Demolice 
SO 01 – DSO 01.2 – Dělící stěna skladu uhlí 
SO 01 – DSO 01.3 – Opěrná stěna u koleje č.15 
SO 02 B301 – Budova papírenského stroje PS10 
SO 03 B300 – Automatický sklad hotových výrobků 
SO 04 – Strojovna SHZ 
SO 05 – Potrubní most C413-6 
IO 04 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody 
IO 10 – Venkovní osvětlení 
IO 11 – Komunikace a zpevněné plochy 

(dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc. č. 1644/1, 1644/107, 1644/108, 
1644/109, 1644/230, 1644/290 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 
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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 1 - PS 10", který je předmětem tohoto projednání. Předmětem 
tohoto stavebního celku je vlastní umístění papírenského stroje v novém objektu pro 
rozšíření výroby papíru a s tím souvisejících provozních souborů. 

Popis povolovaných stavebních objektů: 
SO 01 – DSO 01.1 - Demolice 
-Projektová dokumentace řeší kompletní demolici trafostanice přistavěné 

k severovýchodnímu rohu objektu umístěného na pozemku parc.č. 1644/105 v k.ú. 
Štětí. Trafostanice se skládá ze dvou trafo kobek. Celková půdorysná velikost stavby 
je 6,85 x 3,17 m. Stavební objekt sestává ze dvou základových desek, tří příčných 
zděných stěn a zastřešení z betonových prefabrikátů.  

SO 01 – DSO 01.2 – Dělící stěna skladu uhlí 
-Předmětem tohoto stavebního objektu je realizace nové dělící stěny mezi stávajícím 

skladem uhlí a novým objektem SO 02 B301 – Budova papírenského stroje PS10. 
Rozměry nové dělící stěny budou: délka 71,0 m, výška 5,9 m a šířka 0,8 m. 

-Dělící stěna je navržena je monolitická železobetonová stěna. Založení stěny bude 
provedeno na základový pas podpíraný 2 řadami velkoprůměrových pilot. Zhlaví stěny 
bude opatřeno trubkovým zábradlím. 

SO 01 – DSO 01.3 – Opěrná stěna u koleje č.15 
-Předmětem předložené projektové dokumentace je opěrná stěna oddělující kolej č.15 

od okolní zpevněné plochy. Výškový rozdíl mezi kolejí a zpevněnou plochou je cca 
400 mm. Celková délka opěrné stěny bude 168,45 m, šířka stěny bude 300 mm. 

-Opěrná stěna je navržena jako úhlová, železobetonová, monolitická opěrná stěna. 
Konstrukce sestává z paty šířky 1,0 a dříku tl. 0,3 m a celkové výšky 0,95 m. Koruna 
stěny bude ukončena 0,15 m nad niveletou terénu a bude opatřena ocelovým 
zábradlím. 

SO 02 B301 – Budova papírenského stroje PS10 
-Jedná se o novostavbu haly pro nový papírenský stroj PS 10 s předpokládanou roční 

produkcí neběleného pytlového papíru 200 000 tun. Objekt bude umístěný v jižní části 
areálu mezi stávajícími vlečkovými kolejemi č.14 a 15. V ploše nového objektu SO 02 
jsou umístěny nadzemní objekty R238, D207 a ST14, které budou pro potřeby 
výstavby nového objektu odstraněny. Rozhodnutí o povolení odstranění stavby vydal 
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MěÚ Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy dne 26.7.2022 pod. č.j. Štětí 
10764/2022, jako věcně a místě příslušný stavební úřad. 

-Nová budova papírenského stroje je navržena jako uzavřený, zastřešený objekt o 
půdorysné velikosti 242,85 x 58,25, výšky 35,109 m. Na jižní straně se nachází 
zastřešená nakládací rampa na železniční vagóny (kolej č.14). Na severní straně se 
nachází zastřešená plocha stáčení chemických látek. K objektu jsou dále na jižní a 
severní straně, přičleněné venkovní zásobníky na provozní média. 

-Vnitřní část výrobní části haly nového objektu je výškově členěna na úrovně ±0,000; 
+3,500; +7,500; +11,000; +15,000. Vnitřní část administrativně technického zázemí 
nového objektu je výškově členěna na ±0,000; +4,500; +8,000 a +12,000. Obě tyto 
části objektu jsou komunikačně propojené v úrovních +7,500, resp. +8,000. 

-Hlavní část - hala papírenského stroje je tvořena středovou lodí (velikosti cca 242,0 x 
17,2 m), která je výškově rozdělená na úrovně ±0,000 a +7,500. Ve střední části se po 
délce haly nachází základová stolice o délce 166,8 x 8,88 m, na které bude umístěn 
vlastní papírenský stroj. V této středové části budou umístěny dva portálové jeřáby o 
nosnosti 70 t, které budou sloužit pro provozní potřeby výroby. 

-Výrobní hala objektu SO 02 je dispozičně členěná: 
V úrovni ±0,000: 

-Vjezdová a vstupní zádveří 
-Hlavní výrobní plocha 
-Prostory schodišť 
-Zázemí logistiky (kanceláře, denní místnosti, prostory pro řidiče, hygienické 

prostory) 
-Nabíjení vysokozdvižných vozíků 
-Strojovny SHZ (GHZ) 
-Trafostanice a kabelové prostory 
-Strojovny VZT a výměníkové stanice pro ÚT 
-Provozní sklady, dílny, olejové hospodářství 
-Prostor čerpací stanice pro velkokapacitní zásobníky 
-Chemické hospodářství 
-Prostor vývěv a kompresorové stanice 
-Filtrace vody 
-3 provozní výtahy s nosností 10 t (stanice v úrovních ±0,000 a +7,500) 

V úrovni +3,500: 
-Elektro rozvodny 

V úrovni +7,500: 
-Hlavní výrobní plocha 
-Strojovny VZT 
-Kabelové prostory 
-Sklad údržby, provozní sklad a dílny 
-Velín navíječe včetně zázemí 

V úrovni +11,000: 
-Elektro rozvodny 

V úrovni +15,000: 
-Strojovny VZT 

Střecha výrobní části objektu je členěná do úrovní +6,000; 16,000; +24,000 a +29,000. 
Na střechy je zajištěný přístup pomocí schodiště, na úroveň +6,000 pomocí pevných 
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žebříků. Na nejvyšší střeše +29,000 jsou umístěné technologické vzduchotechnické 
jednotky. 

-Administrativně-technické zázemí objektu SO 02 je dispozičně členěné: 
-V úrovni ±0,000: 

-Parkoviště pro osobní automobily 
-Schodiště 
-Prostor přípravy TUV 

-V úrovni +4,500: 
-Schodiště 
-Kanceláře 
-Šatny a umývárny 
-Hygienická zařízení 
-Denní místnost, kuchyňka 
-Zasedací místnost 
-Strojovna SHZ 
-Rozvodna 

-V úrovni +8,000: 
-Schodiště 
-Kanceláře 
-Velín 
-Laboratoř 
-Hygienická zařízení 

-V úrovni +12,000: 
-Schodiště 
-Kanceláře 
-Šatny a umývárny 
-Hygienická zařízení 
-Sklad 
-Rozvodna 

Na střechu administrativně-technické části objektu je navržený přístup pomocí 
schodiště. Na střeše bude umístěna VZT jednotka sloužící pro prostory této části 
objektu 

-Výrobní hala bude provedena jako monolitická železobetonová konstrukce, kromě 
zastřešení. Zastřešení části výrobní haly bude provedeno průvlaky a předepnutými 
dutinovými panely. Administrativně-technická část objektu bude provedena jako 
prefabrikovaná skeletová konstrukce se zavětrovacími stěnami, založená na pilotách. 
Opláštění objektu SO 02 bude provedeno ze sendvičových fasádních panelů tl. 150 
mm. Okna a vstupní dveře budou v hliníkovém rámu se zasklením izolačním 
trojsklem. Střešní hydroizolace bude z PVC folie. 

SO 03 B300 – Automatický sklad hotových výrobků 
-Jedná se o novostavbu objektu automatického skladu hotových výrobků o 

půdorysných rozměrech 37,26 x 42,91 a výšky 35,25 m. Maximální skladová kapacita 
v objektu je 6037,2 t o max. počtu skladovacích jednotek v počtu 3510 rolí. Objekt 
skladu výrobků přímo navazuje na SO 02 B301 – Budova papírenského stroje PS10. 
V automatickém skladu bude instalován regálový systém s automatickými zakladači. 
K objektu skladu budou přistavěné kryté rampy pro nakládku na železniční vlečku při 
jižní straně a pro nakládku nákladních automobilů při severní straně.  
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-Skladová část objektu bude založena hlubině na vrtaných monolitických pilotách 
ukončených převážkami, do kterých budou zakotveny nosné ocelové příhradové 
sloupy. Střecha je vynesena ocelovými příhradovými vazníky. Venkovní rampy budou 
vyneseny nosnými ocelovými sloupy, zakotvených do plošných základových pasů. 
Zastřešení ramp bude řešeno pomocí ocelových příhradových vazníků, uložených na 
nosných sloupech haly a okrajích ramp. Na příhradové vazníky nad rampami bude 
jako střešní krytina uložen ocelový trapézový plech. Ocelová konstrukce skladovací 
haly bude opláštěna sendvičovými fasádními panely tl. 150 mm. Střešní hydroizolace 
skladovací haly bude z PVC folie. 

SO 04  - Strojovna SHZ 
-Jedná se o stavbu polozastřešeného objektu strojovny SHZ. Objekt bude sestávat ze 

základů včetně zpevněné plochy, obvodových stěn z keramických tvárnic a stropní 
monolitickou ŽB deskou. Na provedených plošných základech budou v nekryté části 
umístěny dvě plechové prefabrikované nádrže hasící vody, v kryté části budou 
umístěna čerpadla a související technologie.  

-Ocelové nádrže hasící vody budou průměru 3,775 m a výšky 9,67 m. Půdorysná 
velikost zastřešené části strojovny bude 16,37 x 8,8 m a výšky 4,85 m. Strojovna SHZ 
bude umístěna před severním průčelím nového objektu SO 02 B301 – Budova 
papírenského stroje PS10. 

SO 05 – Potrubní most C413-6 
-Potrubní most je navržen jako liniová nadzemní stavba pro uložení vedení potrubí a 

kabelů. Půdorysný rozměr potrubního most je: délka 272 m a šířka 1,5 – 6,15 m. 
Výškový rozdíl mezi vrcholem potrubního mostu a zpevněnou plochou je cca 15,2 m. 

-Ocelová konstrukce potrubního mostu bude třikrát zalomená o 17 polích různých 
délek 8,0 – 32,2 m, které se skládají z příhradových vazníků uložených na ocelových 
sloupech. Ocelové sloupy budou kotveny do betonových základových patek, pilot se 
spřahující betonovou patkou, nebo osamělých betonových pilot. 

IO 04 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody 
Vodovod 

-V severní části řešené oblasti areálu prochází stávající vodovod průmyslové vody 
čisté DN 700. Pro potřeby technologie, doplňování nádrží SHZ, požární zabezpečení 
a pro hygienické účely budou na tento stávající vodovod doplněny dvě nové větve. 
Větev Pr1 PE 100 RC DN 200 bude vedena do nové stanice SHZ, z této větve bude 
dále provedena odbočka PE 100 RC DN 1500 zakončená nadzemním hydrantem DN 
150 u fasády stanice SHZ. Větev Pr2 PE 100 RC DN 250 bude vedena do objektu SO 
02 Budova papírenského stroje, kde bude ukončena 1 m před lícem objektu. Z této 
větve bude provedena přípojka PE 100 RC DN 150 zakončená nadzemním požárním 
hydrantem u patky nového trubního mostu. Délka větve Pr1 bude 3,5 m, délka větve 
Pr2 bude 24,5 m. 

-Ze západní strany řešené oblasti areálu závodu, je veden přes plochu určenou pro 
výstavbu nového papírenského stroje, stávající pitný vodovod DN 50 ke stávajícímu 
objektu G132. Tento stávající vodovod DN 50 prochází přes plochu určenou pro 
výstavbu nového papírenského stroje, proto bude nutné provést přeložku tohoto 
potrubí. Přeložka bude napojena na stávající vodovod DN 50 u západního líce SO 03 
Objektu automatické skladu hotových výrobků v místě lomu stávající trasy. Nová 
trasa bude vedena podél západního líce objektu tohoto objektu v nové vozovce a 
dále bude pokračovat v souběhu se splaškovou kanalizací, podejde stávající vlečku 
a následně bude pokračovat podél jižního líce až do objektu SO 02 Budova 
Papírenského stroje. Přeložka bude ukončena 1 m před lícem tohoto objektu. V nové 
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trase vodovodu bude provedena odbočka DN 50 pro napojení stávající přípojky pro 
objekt G132. Pitná voda bude v nových objektech používána pouze v kuchyňkách a 
odpočinkových koutech. Délka větve přeložky vodovodu bude 255 m. 

Kanalizace 
-V řešené oblasti se nachází dešťová kanalizace. V severní části prochází stoka DN 

500-600. V jihovýchodní části stoka DN 200 a DN 400, která prochází napříč řešenou 
oblastí nebo koliduje s navrženými patkami nového potrubního mostu. Další páteřní 
stoky dešťové a splaškové kanalizace se nacházejí na západní straně řešené oblasti. 

Kanalizace dešťová: 
-Převážná část střech nových objektů a vozovek bude odkanalizována dešťovou 

kanalizací do pěti nových retenčních nádrží, které objem srážek akumulují a 
v navrženém množství 50l/s.ha odvádějí do stávající stok. Část střech (zejména 
přístřešky) a zpevněných ploch bude odvodněna přímo do stávající nebo nově 
navrhované dešťové kanalizace.  

-Větev D1 se nachází v severozápadní části řešené oblasti a bude zaústěna do 
retenční nádrže RN 1 s užitným objemem cca 81 m3. Odtok bude zaústěn do 
stávající stoky DN 600 v nové šachtě. 

-Větev D2 se nachází v severní části řešené oblasti a bude zaústěna do retenční 
nádrže RN 2 s užitným objemem cca 161 m3. Odtok bude zaústěn do stávající 
stoky DN 600 v nové šachtě. 

-Větev D3 se nachází v severovýchodní části řešené oblasti a bude zaústěna do 
retenční nádrže RN 3 s užitným objemem cca 25 m3. Odtok bude zaústěn do 
stávající stoky DN 500 v nové šachtě. 

-Větev D4 se nachází v jižní se nachází v jižní a jihozápadní části řešené oblasti a 
bude zaústěna do retenční nádrže RN 4 s užitným objemem cca 30 m3. Odtok 
z retenční nádrže DN 300 bude zaústěn do nové stoky, která bude vedena podél 
jižního líce SO 02 a SO 03, podejde dvě vlečky a dále bude vedena ve stávající 
vozovce a zaústěna bude do stávající šachty dešťové kanalizace DN 600 (trasa je 
v souběhu s řešenou splaškovou kanalizací a přeložkou pitného vodovodu). 

-Větev D5 se nachází v jižní a jihovýchodní části řešené oblasti a bude zaústěna do 
retenční nádrže RN 5 s užitným objemem cca 27 m3. Odtok bude zaústěn do 
přeložky dešťové kanalizace. Přeložka DN 300 je vedena ve vozovce mimo dosah 
nových patek mostu a začíná v blízkosti objektu G132. U jihovýchodního rohu 
řešeného objektu PS 10 se trasa láme severním směrem a bude vedena v dimenzi 
DN 400 mezi patkami navrhovaného potrubního mostu C413-6. V místě lomu trasy 
bude napojena stávající kanalizace DN 400. Přeložka bude zaústěna do stávající 
kanalizace DN 500 u severovýchodního rohu řešeného objektu. 

-Nové retenční nádrže jsou navrženy z plastových polypropylenových vysoce 
zatížitelných bloků Rigofill ST. 

Kanalizace splašková: 
-Splašková kanalizace je navržena ve dvou větvích S 1 a S 2. 
-Větev S 1 se nachází před severním průčelím nového objektu SO 03 Automatický 

sklad hotových výrobků. Tato větev splaškové kanalizace bude ukončena ve 
stávající šachtě DN 300. Délka trasy této větve bude 91,05 m. 

-Větev S 2 bude umístěna podél jižního průčelí nových objektů SO 02 a SO 03, 
souběžně s dešťovou kanalizací a přeložkou pitného vodovodu, podejde dvě vlečky 
a bude vedena ve stávající vozovce, se zaústěním do stávající kanalizační šachty 
DN 300. Délka trasy této větve bude 225,05 m. 
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IO 10 – Venkovní osvětlení 
-Na fasádě nového objektu SO 02 Budova papírenského stroje PS 10 budou ve výšce 

15 m nad úrovní terénu umístěna svítidla pro osvětlení nejbližšího okolí – komunikace 
a zpevněných ploch. Nová svítidla budou rovněž umístěna pod zastřešením dvojice 
venkovních ramp objektu SO 03 Automatický sklad hotových výrobků. U objektu SO 
04 Strojovna SHZ jsou navrženy nové osvětlovací sloupy výšky 10 m, sklon svítidel 
20°. 

IO 11 – Komunikace a zpevněné plochy 
-V nebližším okolí nových objektů SO 02 Budova papírenského stroje PS 10 a SO 03 

Automatický sklad hotových výrobků jsou navrženy nové zpevněné plochy a 
komunikace kryté asfaltobetonovým povrchem. Tyto plochy budou napojeny na 
stávající systém vnitroareálových chodníků a komunikací. Zpevněné plochy budou 
odvodněny podélnými a příčnými spády ploch do nových uličních vpustí a žlabů, které 
budou přes odlučovač ropných látek napojeny do nově navrhovaných stok D1 až D5. 
Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy na třídu zatížení D400, pro pojezd 
nákladních souprav do hmotnosti 40 tun. V rámci komunikací bude provedeno 
dopojení na přejezdovou konstrukci vlečky v úseku 0,305-0,298 m. Celková plocha 
řešených zpevněných ploch je cca 8100 m2 

 

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 1 - PS 10" Štětí v rozsahu následujících stavebních objektů: 

SO 01 – DSO 01.1 - Demolice 
SO 01 – DSO 01.2 – Dělící stěna skladu uhlí 
SO 01 – DSO 01.3 – Opěrná stěna u koleje č.15 
SO 02 B301 – Budova papírenského stroje PS10 
SO 03 B300 – Automatický sklad hotových výrobků 
SO 04  - Strojovna SHZ 
SO 05 – Potrubní most C413-6 
IO 04 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody 
IO 10 – Venkovní osvětlení 
IO 11 – Komunikace a zpevněné plochy 
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-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 1 - PS 10" 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 
Město Štětí, IDDS: fypbba8 
Mondi Štětí White Paper s.r.o., IDDS: vd6jwbd 
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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. 1644/106, 1644/102, 1644/105, 1644/104, 1644/26, 1644/25, 1644/182, 
1644/380, 1644/332, 1678/2, 1678/1, 1672, 1669, 1670, 1644/110, 1671, 1654/1, 
1653 v katastrálním území Štětí I 

 
Dotčené orgány – obdrží jednotlivě: 
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
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 
 
 
 














