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ODESÍLATEL:

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

ADRESÁT:

Viz rozdělovník 

Naše č.j.  Vyřizuje / linka V Plzni dne
MZP/2018/520/456 Mgr. Marek /267123308 11.06.2018

Věc: Stanovení průzkumného území Březový potok
         - oznámení o zahájení správního řízení 

     Ministerstvo životního prostředí (dále „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán 
podle ust. § 4a odst. 2 v souladu s ust. § 22a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), oznamuje, že podáním ze dne 
28.5.2018 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti České republiky – Správy úložišť 
radioaktivních odpadů se sídlem Dlážděná 6, Praha 1, IČO 66000769, zastoupené 
na základě příkazní smlouvy společností DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
GEAM, sídlem 592 51 Dolní Rožínka 86, IČO 00002739 (dále též „žadatel“), o 
stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro zjištění 
vhodných geologických, strukturních, hydrogeologických a geomechanických 
podmínek pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného 
odpadu a ostatních radioaktivních odpadů – lokalita „Březový potok“, etapa 
vyhledávání a etapa průzkumu, doba trvání geologických prací 2018 – 2025. Správní 
řízení je vedeno pod spisovou značkou ZN/MZP/2018/520/221. 
     Ministerstvo současně sděluje, že žadatel byl výzvou ze dne 05.06.2018 vyzván 
k doplnění žádosti o další podklady, údaje a informace nezbytné k jejímu řádnému 
projednání, přičemž současně bylo usnesením ze dne 05.06.2018 na základě § 64 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, řízení o žádosti do doby odstranění jejích nedostatků přerušeno.
     Jakmile odpadne důvod pro přerušení řízení, budou o této skutečnosti spraveni 
všichni účastníci řízení. Posléze budou činěny další úkony správního řízení.  

     

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:
Obec Chanovice, Chanovice 36, 341 01
Obec Kvášňovice, Kvášňovice 5, 341 01 Horažďovice
Obec Maňovice, Maňovice 22, 
Obec Olšany, Olšany 15, 341 01 Horažďovice
Obec Pačejov, Pačejov 199, 341 01 Horažďovice
Obec Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice
Město Horažďovice, Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice
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