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ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního 
prostředí
odbor výkonu státní správy III
Hřímalého 11
301 00  Plzeň

ADRESÁT:

Dle rozdělovníku

Naše č.j.  Vyřizuje / linka Plzeň dne
MZP/2017/520/464 Mgr. Marek / 267123308 27.11.2017

Věc: Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území  
         Březový potok

         - sdělení o pokračování řízení
         - oznámení o změně žádosti 

     Ministerstvo životního prostředí (dále „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán 
podle ust. § 4a odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon“) v řízení o žádosti dle § 4a odst. 7 zákona podané 
ze strany České republiky – Správy úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 
Praha 1 (dále jen „žadatel“), o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro 
zvláštní zásahy do zemské kůry – Březový potok (dále jen „žádost“), stanoveného na 
základě rozhodnutí ministerstva ze dne 16.10.2014, č.j.: 774/520/13, 67692/ENV/13, 
sděluje, že ministr životního prostředí svým rozhodnutím ze dne 8.11.2017, č.j. 
MZP/2017/430/236, zrušil rozhodnutí ministerstva ze dne 24.2.2017, č.j. 
85054/ENV/16, 1110/520/16 o zastavení řízení o žádosti, přičemž toto řízení tak 
pokračuje.

     Ministerstvo současně oznamuje, že žadatel podáním ze dne 22.11.2017, č.j. 
MZP/2017/520/457, na základě § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zúžil předmět žádosti, a to změnou 
požadované doby prodloužení platnosti průzkumného území do 31.12.2017.

     Jelikož byly doposud v řízení shromážděny veškeré podklady potřebné pro 
rozhodnutí o žádosti, přičemž zúžením předmětu žádosti nevyvstala potřeba tyto 
podklady doplnit, považuje ministerstvo proces shromažďování podkladů za 
ukončený. Účastníci řízení mají na základě § 36 odst. 3 správního řádu možnost se 
k podkladům rozhodnutí vyjádřit, přičemž jsou rovněž oprávněni navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy ve věci, a to po celou dobu řízení, není-li správním orgánem stanoveno 
jinak. Za tímto účelem stanovilo ministerstvo na základě § 36 odst. 1 správního řádu a 
za použití § 39 odst. 1 téhož právního předpisu lhůtu, ve které lze návrhy ve věci činit, 
a to 5 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. V téže lhůtě lze podat vyjádření 
k podkladům rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného. Usnesení o stanovení uvedené 
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lhůty je doručováno současně s tímto sdělením. Po uplynutí stanovené lhůty bude 
přistoupeno k vydání rozhodnutí ve věci.    

       

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní 

správy III
podepsáno elektronicky

Rozdělovník: 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

Obec Chanovice, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Obec Kvášňovice, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Obec Maňovice, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Obec Olšany, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Obec Pačejov, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Obec Velký Bor, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Město Horažďovice, k rukám zástupce Doucha Šikola advokáti s.r.o.

- Zástupce na základě plné moci: Doucha Šikola advokáti s.r.o., Mezibranská 579/7, 
110 00 Praha 1 

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
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