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

K čj. MZP/2017/520/465, MZP/2017/520/464

V Praze dne 1. 12. 2017

Podatel č.1:

Obec Kvášňovice
se sídlem Kvášňovice 5, 341 01 Horažďovice
IČ: 00573558

Podatel č.2:

Obec Olšany
se sídlem Olšany 15, 341 01 Horažďovice
IČ: 00573582

Podatel č.3:

Obec Chanovice
se sídlem Chanovice 34, 341 01 Chanovice
IČ: 00255556

Podatel č.4:

Obec Maňovice
se sídlem Maňovice 22, 341 01 Maňovice
IČ: 43313892

Podatel č.5:

Obec Pačejov
se sídlem Pačejov 199, 341 01 Pačejov
IČ: 00255963

Podatel č.6:

Obec Velký Bor
se sídlem Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice
IČ: 00256269

Podatel č.7:

Město Horažďovice,
se sídlem Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice
IČ: 00255513

právně zastoupeni:
Doucha Šikola advokáti, s.r.o., se sídlem Mezibranská 7, 110 00 Praha, IČ: 044 42 687,
zastoupenou Mgr. Pavlem Douchou, jednatelem

Vyjádření k usnesení ministerstva ze dne 27.11. 2017 č.j. MZP/2017/520/465.
MZP/2017/520/464

I.
Na základě sdělení ministerstva č.j. MZP/2017/52O/464 z 27. 11. 2017 o pokračování řízení o
prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - Březový
potok a usnesení s č.j. č. j. MZP/2017/52O/465 z 27. 11. 2017 o určení lhůty k vyjádření
k podkladům rozhodnutí podávají podatelé toto své vyjádření.

V první řadě odkazují na své vyjádření k žádosti SÚRAO ve věci prodloužení platnosti rozhodnutí
o stanovení průzkumného území Březový potok ze 31. ledna 2017 a na námitky v něm
obsažené, na kterých trvají v plném rozsahu.
Nově pak zdůrazňují, že Správa úložišť radioaktivních odpadů v letošním roce mnohokrát
otevřeně sdělila, že průzkumné území nepotřebuje a ani nepotřebovala, aby získala informace
potřebné pro rozhodnutí o vhodnosti lokalit pro hlubinné úložiště. Například: „SÚRAO
konstatuje, že zamítavé stanovisko MŽP (k prodloužení tzv. „průzkumného území pro zvláštní
zásah do zemské kůry“) nemá vliv na průběh hodnocení stávajících lokalit.“ (zdroj:
https://www.surao.cz/clanek-406-stanovisko-surao-k-zastaveni-rizeni-k-prodlouzeniplatnosti-stanoveni-pruzkumnych-uzemi-na-7-lokalitach), obdobně ve zpravodaji Zprávy ze
Správy z jara 2017 nebo podzimu 2017 (viz www.surao.cz) a v dalších veřejných vyjádřeních
představitelů SÚRAO.
Geologické práce, které měly proběhnout jako geologické průzkumy v souladu se zákonem č.
62/1988 Sb, o geologických pracích byly Správou úložišť účelově označeny jako geologické
výzkumy a v plném rozsahu podle schváleného Projektu geologicko-průzkumných prací pro
lokalitu Březový potok proběhly nebo dosud probíhají v rámci uzavřených zakázek, které
SÚRAO zadala.
To potvrzuje SÚRAO i ve sdělení z 22. 11. 2017 Ministerstvu životního prostředí mění
požadovanou dobu prodloužení průzkumného území jen do 31. 12. 2017, protože „na základě
vyhodnocení dat získaných v rámci geologických prací učinil žadatel závěr, že v dané lokalitě již
disponuje dostatečným množstvím geologických dat, jejichž získání bylo účelem dané etapy
průzkumných geologických prací.“
Výše zmíněné tak vyvrací důvody, se kterými Správa úložišť argumentovala v žádosti o
prodloužení doby platnosti z prosince 2016 a tato je bezpředmětná.
II.
Podatelé trvají na svém nesouhlasu, aby doba platnosti předmětného rozhodnutí byla
prodloužena. Takový postup by byl v dané věci nesprávný a nezákonný. Rozhodnutí,
kterým by byla prodloužena doba platnosti předmětného rozhodnutí by bylo nesprávné
a nezákonné, event. nicotné. Podatelé proto navrhují, aby předmětné řízení bylo
zastaveno a žádost odložena či zamítnuta.
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