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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
č.j.:        MZP/2018/560/295 
ev.č.:      ENV/2018/7183 
 

 
U S N E S E N Í 

 

Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy VII (dále 
jen MŽP OVSS VII) jako věcně příslušný správní orgán pro ochranu 
horninového prostředí a nerostných zdrojů, pro geologické práce a ekologický 
dohled nad těžbou, ve smyslu § 19 odst. 2 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 4a odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále geologický zákon), 

 
r o z h o d l o  

 
na základě ust. § 4a odst. 7 geologického zákona a ust. § 22a odst. 1 téhož 
právního předpisu v řízení o žádosti České republiky – Správy úložišť 
radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČO: 66000769, 
zastoupené jejím ředitelem RNDr. Jiřím Slovákem (dále jen SÚRAO) 
o prodloužení doby platnosti rozhodnutí č. j. 1739/560/13, ev. č. 
67683/ENV/13, sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014 o stanovení 
průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry – lokalita Horka tak, 
že podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) správní řízení zastavuje, neboť 
žadatel vzal svou žádost zpět. 
 

Odůvodnění: 
 
Rozhodnutím MŽP OVSS VII ze dne 20.10.2014 č. j. 1739/560/13, 

ev. č. 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 bylo na základě žádosti žadatele 
stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (dále jen PÚ 
ZZZK) Horka pro realizaci geologických prací s cílem zjištění vhodných 
geologických, strukturních, geomechanických a hydrogeologických podmínek 
pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
ostatních radioaktivních odpadů – etapa vyhledávací. Rozhodnutí o stanovení 
PÚ ZZZK bylo v rozkladovém řízení potvrzeno rozhodnutím ministra životního 
prostředí ze dne 29.4.2015 č. j. 1204/M/15, ev. č. 27795/ENV/15, jímž byly 
podané rozklady zamítnuty. Původní doba platnosti byla v rozhodnutí MŽP 
stanovena do 31.12.2016. 

V souladu s ustanovením § 4a odst. 7 zákona o geologických pracích 
žadatel podal dne 6.12.2016 u MŽP žádost o prodloužení doby platnosti PÚ 
ZZZK Horka, a to o dalších 24 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o prodloužení platnosti PÚ ZZZK. Správní řízení o prodloužení doby platnosti 
bylo usnesením ze dne 28.2.2017 č. j. 512/560/17 ev. č. 14993/ENV/17 
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podle §  66 odst. 1 písm. g) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
zastaveno, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou. Proti tomuto 
usnesení podal žadatel dne 15.3.2017 č. j. SURAO-2017-1098 rozklad podle 
§ 152 správního řádu. MŽP OVSS VII vyzvalo všechny účastníky řízení 
k vyjádření se k rozkladu 6.4.2017. Podáním ze dne 14.12.2017 č. j. 
MZP/2018/560/222 ev. č. ENV/2017/46296 žadatel zúžil předmět své 
žádosti o prodloužení platnosti PÚ ZZZK pouze do 31.12.2017. Výše uvedené 
skutečnosti byly předmětem jednání rozkladové komise dne 26.1.2018, před 
vydáním rozhodnutí podal žadatel dne 29.1.2018 podle § 45 odst. 4 správního 
řádu zpětvzetí žádosti o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro 
zvláštní zásahy do zemské kůry – lokalita Horka (č. j. MZP/2018/560/295, 
ev. č.  ENV/2018/7183). 

 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat 
rozklad k ministru životního prostředí, a to do 15 dní ode dne jeho doručení, 
podáním u Ministerstva životního prostředí - odboru výkonu státní správy VII 
v Brně, Mezírka 1, PSČ 602 00. Rozklad proti tomuto usnesení nemá dle ust. 
§ 76 odst. 5 ve spojení s § 152 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
 

 
 

 

 

 
otisk kulatého úředního razítka 

červené barvy se státním znakem 

Ministerstvo životního prostředí -23- 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotoveno dne 2018-02-22 
 

 

 

 

Ing. Jaroslav  P o s p í š i l 
   ředitel odboru výkonu státní správy VII 
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ROZDĚLOVNÍK 
 
 
Účastníci řízení: 
 
 Žadatel a předkladatel: 
1. SÚRAO, Dlážděná 1, 110 00 Praha 1 - DS 
 
 Dotčené obce:  
2. Městys Budišov, Budišov 360, 675 03 Budišov u Třebíče - DS 
3. Obec Hodov, Hodov 54, 675 04 Hodov - DS 
4. Obec Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Budišov u Třebíče - DS 
5. Obec Oslavice, Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí - DS 
6. Obec Oslavička, Oslavička 39, 675 05 Rudíkov - DS 
7. Obec Osové, Osové 14, 594 01 Velké Meziříčí - DS 
8. Obec Rohy, Rohy 52, 675 05 Rudíkov - DS 
9. Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 - DS 
10. Obec Vlčatín, Vlčatín 1, 675 05 Rudíkov - DS 

 
Občanská sdružení dle § 4a odst. 2) zák. 62/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
11. Calla, Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 01 České 

Budějovice 
12. Zdravý domov Vysočina, z. s., Budišov 276, 675 03 Budišov u Třebíče 
 
Ostatním na vědomí: 
13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 

15 Praha – DS 
14. Ministerstvo životního prostředí, OG, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – 

VNITŘNÍ SDĚLENÍ 
15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 

Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 2 – DS 
16. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 

33 Jihlava – DS 
17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 

13, 601 42 Brno – DS 
18. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. 

máje 858/26, P.O. BOX 16, 460 01 Liberec - DS  
19. Česká geologická služba, útvar 600 (Geofond), odbor informací o 

nerostných surovinách, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 – DS 
20. Diamo, s.p., odštěpný závod Geam, 592 51 Dolní Rožínka - DS 
21. MŽP OVSS VII Brno – k archivaci spis 
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