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Věc: Stanovení pr ůzkumného území B řezový 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 bylo  
 

zahájeno 
 
v souladu s ust. § 4a odst. 3 zákona na základě žádosti České republiky – Správy úložišť 
radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě mandátní 
smlouvy GEOMIN družstvem, Znojemská 78, 586 01  Jihlava, 
 

správní řízení 
 
ve věci stanovení průzkumného území Březový potok pro zvláštní zásahy do zemské kůry 
pro realizaci geologicko průzkumných prací s cílem zjištění vhodných geologických, 
strukturních, geomechanických, geochemických a hydrogeologických podmínek pro možnost 
vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních 
odpadů (etapa vyhledávací a geologicko průzkumná, 2013-2018). 
 
     Podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy, 
činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Pro realizaci práva účastníka činit návrhy a 
vyjádřit se k zahájenému správnímu řízení se usnesením doručovaným současně s tímto 
oznámením určuje účastníkům řízení (podle § 27 odst. 3 správního řádu), obci Chanovice, 
obci Kvášňovice, obci Maňovice, obci Olšany, obci Pačejov a obci Velký Bor, podle ust. § 39 
odst. 1 správního řádu přiměřená lhůta, tj. do 1 měsíce ode dne oznámení výše uvedeného 
usnesení. 
 
   

Ing. Hubert Bošina 
ředitel odboru 
v zastoupení  

RNDr. Daniela Šlajsová 
zástupkyně ředitele odboru 
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 V Plzni dne 18.10.2013 
Zn.: 878/520/13, 
       74415/ENV/13 

 
 
 
 

U S N E S E N Í 
     
 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 4a odst. 2 
v souladu s ust. § 22a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon“),  
 

určuje 
 
účastníkům řízení podle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „správní řád“), obci Chanovice, obci Kváš ňovice, obci 
Maňovice, obci Olšany, obci Pa čejov a obci Velký Bor, 
 
podle § 39 odst. 1 správního řádu v souladu s ust. § 36 odst. 1 správního řádu  
 

lhůtu 1 m ěsíc 
 
ode dne oznámení tohoto usnesení jako termín, do kdy může činit návrhy a do kdy se může 
jako účastník řízení vyjádřit k předmětu řízení, tj. ke stanovení průzkumného území Březový 
potok, v rámci zahájeného správního řízení, které je oznamováno úkonem doručovaným 
současně s tímto usnesením.  
 
 
Odůvodn ění: 
 
     Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, 
zastoupená na základě mandátní smlouvy GEOMIN družstvem, Znojemská 78, 586 01  
Jihlava, požádala žádostí ze dne 24.09.2013 o stanovení průzkumného území Březový potok 
pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro realizaci geologicko průzkumných prací s cílem 
zjištění vhodných geologických, strukturních, geomechanických, geochemických a 
hydrogeologických podmínek pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů (etapa vyhledávací a geologicko 
průzkumná, 2013-2018). 
 
     Lhůta určená tímto usnesením je termín, do kdy se může účastník řízení vyjádřit 
k zahájenému správnímu řízení ve věci stanovení průzkumného území Březový potok podle 
§ 4a zákona a do kdy má možnost podávat návrhy k předmětu řízení. 
 
     Kopie výše uvedené žádosti jako podklad probíhajícího správního řízení je přílohou 
tohoto usnesení. 
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Poučení: 
 
     Proti tomuto usnesení lze podle § 152 odst. 1 a 4 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů 
ode dne oznámení tohoto usnesení rozklad k ministru životního prostředí, podaný 
Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00  
Plzeň, v počtu 7 stejnopisů. Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ustanovení § 76 
odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
  

otisk kulatého 
červeného úředního 

razítka MŽP 
č. 24 

 
Ing. Hubert Bošina 

ředitel odboru výkonu státní správy III 
v zastoupení 

RNDr. Daniela Šlajsová 
zástupkyně ředitele odboru 

 
 
 
 
 
 
Příloha: 
kopie žádosti 
 
Obdrží: 
Obec Chanovice 
Obec Kvášňovice 
Obec Maňovice 
Obec Olšany 
Obec Pačejov 
Obec Velký Bor 
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