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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 21. 5. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací, zda se v termínu po 29. lednu 2018 

konalo jednání rozkladové komise ministra životního prostředí ve věci rozkladů Správy 

úložišť radioaktivních odpadů proti zastavení řízení o prodloužení doby platnosti 

průzkumných území pro vyhledávání úložiště, a který den to bylo. Rovněž požadujete 

poskytnout záznamy z tohoto jednání. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ano, v této věci se konalo jednání rozkladové komise dne 6. 4. 2018. Bylo projednáno 

7 bodů souvisejících s žádostí SURAO o prodloužení doby platnosti PU pro zvláštní 

zásahy do zemské kůry (tj. pro vyhledání úložiště). Ve všech 7 bodech šlo o zpětvzetí 

žádosti ze strany SURAO. Z toho ve třech bodech bylo toto zpětvzetí učiněno po podání 

rozkladu SURAO proti usnesení, kterým bylo řízení o prodloužení doby platnosti PU 

zastaveno.  

V dalších čtyřech bodech došlo ke zpětvzetí žádosti SURAO po podání rozkladů ze strany 

jiných subjektů (než SURAO) proti rozhodnutí, kterými byla platnost PU prodloužena.  

 

V příloze Vám posíláme záznam z jednání rozkladové komise ve věci zpětvzetí žádostí 

České republiky – SÚRAO, o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní 

zásahy do zemské kůry, vztahující se k lokalitám Hrádek, Horka a Kraví hora, ke kterým 

došlo po podání rozkladu SURAO proti usnesením MŽP, OVSS VII, jimiž MŽP zastavilo 

správní řízení o prodloužení doby platnosti průzkumných území. 
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