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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 25. 1. 2018 Vaši 

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

ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací: 

- záznamů z jednání rozkladové komise ministra životního prostředí z roku 2017 

ve věci rozkladů Správy úložišť radioaktivních odpadů proti zastavení řízení 

o prodloužení doby platnosti průzkumných území pro vyhledávání úložiště na 

lokalitách Březový potok, Čertovka, Čihadlo a Magdaléna; 

- záznamů z 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 na lokalitách Horka, Hrádek 

a Kraví hora, pokud již tato jednání proběhla; 

- informace o datu 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 na lokalitách Horka, 

Hrádek a Kraví hora, pokud ještě tato jednání neproběhla a datum je známo; 

- informaci s jakým výsledkem byla provedena kontrola činnosti Správy úložišť 

radioaktivních odpadů Ministerstvem životního prostředí, která proběhla podle § 2 

odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, na podnět Calla – Sdružení 

pro záchranu prostředí v červnu 2017 – prosíme zaslat protokol z kontroly, případně 

i rozhodnutí MŽP, které na výsledky kontroly reaguje. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované záznamy. 

Ad 2) Ministerstvo vydalo v této věci dne 19. 2. 2018 pod č. j. MZP/2018/130/123 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu její neexistence, které Vám 

bude doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Ad 3) Jednání rozkladové komise proběhlo dne 26. 1. 2018. 

Ad 4) V příloze Vám posíláme požadovaný protokol MŽP z kontroly činnosti SÚRAO. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 

Příloha: dle textu 


