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USNESENÍ 
 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, se sídlem Mezírka 1, 602 00 
Brno (dále jen MŽP nebo ministerstvo), jako příslušný správní orgán podle § 4a odst. 2 
zákona č.  62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, podle § 64 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

přerušuje 

řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry „Na Skalním“ 
zahájené na žádost České republiky – Správy úložišť radioaktivních odpadů se sídlem 
Dlážděná 6, Praha 1, IČ 66000769, ze dne 21. 2.2018, na dobu potřebnou k provedení úkonu - 
odstranění vad žádosti podle § 45 odst. 2 správního řádu dle výzvy ministerstva ze dne 
17.10.2018, č.j. MZP/2018/560/1800, nejdéle však do  31.12.2018.  
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů se sídlem Dlážděná 6, Praha 1, IČ 
66000769, podala dne 21. 2.2018 prostřednictvím společnosti DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod GEAM, č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka, IČ 00002739, na základě  příkazní 
smlouvy ze dne 1. 2.2018 (dále jen žadatel), žádost o stanovení průzkumného území pro 
zvláštní zásahy do zemské kůry „Na Skalním“ za účelem potvrzení perspektivnosti nebo 
vyloučení lokality pro umístění hlubinného úložiště (dále jen PÚ Na Skalním). Podáním 
žádosti bylo v souladu s § 44 odst. správního řádu, zahájeno správní řízení, ve kterém bude 
ministerstvo v souladu s § 4a  zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění 
(dále jen geologický zákon), rozhodovat o stanovení PÚ Na Skalním.  
 
MŽP po prostudování žádosti vypsalo v souladu s § 49 odst. 1 správního řádu neveřejné ústní 
jednání, které se konalo dne 21.6.2018 v Jaroměřici nad Rokytnou. Z tohoto ústního jednání 
byl sepsán protokol, ve kterém obce Dolní Vilémovice, Lipník, Myslibořice, Zárubice a město 
Jaroměřice nad Rokytnou (dále jen podatelé) jako účastníci řízení prostřednictvím právního 
zástupce Mgr. Pavla Douchy, jednatele Doucha Šikola advokáti, s.r.o., vznesli připomínky 
k žádosti o stanovení PÚ Na Skalním. Podatelé žádali, aby řízení o stanovení PÚ Na Skalním 
bylo přerušeno, a aby byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků a doplnění chybějících 
podkladů, a v opačném případě aby bylo řízení zastaveno. Podatelé se v podrobnostech 
odkázali na písemné vyjádření, které do spisu doplní.  
 
Dne 3.9.2018 byly na MŽP doručeny písemné připomínky společně s přílohami č. 1-č. 18. 
Uvedené připomínky byly zapracovány do výše uvedené výzvy ministerstva k odstranění vad 
žádosti.  
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Podaná žádost tedy trpí vadami, které je nutno odstranit. 
 
Podle § 45 odst. 2 správního řádu správní orgán v případě, že žádost nemá předepsané 
náležitosti, nebo trpí jinými vadami, vyzve žadatele k jejich odstranění. Současně s výzvou 
může řízení přerušit. Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu může správní orgán řízení 
usnesením přerušit současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti. Podle § 64 odst. 4 
správního řádu lze řízení přerušit na dobu nezbytně nutnou. 
 
Ministerstvo v souladu se shora uvedenými ustanoveními správního řádu písemností č.j. 
MZP/2018/560/1800 ze dne 17.10.2018 vyzvalo žadatele, aby v žádosti odstranil nedostatky a 
doplnil žádost o potřebné chybějící podklady a současně tímto usnesením řízení přerušilo do 
doby odstranění vad žádosti, nejdéle však do konce roku 2018. 
  
Vzhledem k rozsahu požadovaného doplnění žádosti považuje ministerstvo stanovenou lhůtu 
za přiměřenou a dostačující. Na základě ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu může 
ministerstvo k žádosti určenou lhůtu přiměřeně prodloužit, nebude-li tato k doplnění žádosti 
z hlediska žadatele dostatečná. O prodloužení lhůty nutno požádat před jejím uplynutím. 
Ministerstvo zdůrazňuje, že vytýkané vady žádosti brání pokračování v řízení a jejímu 
řádnému projednání. Na základě § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu proto bude v případě, že 
žadatel neodstraní tyto vady v určené lhůtě, řízení o žádosti zastaveno.  
 
MŽP rozhodlo na základě ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu o přerušení řízení o 
žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry – lokalita „Na 
Skalním“, neboť povaha vytýkaných nedostatků žádosti brání s ohledem na výše uvedené 
pokračování v řízení. V řízení bude pokračováno bezprostředně po jejich odstranění. 
 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto usnesení lze podle § 152 odst. 1 správního řádu, podat rozklad do 15 dnů ode 
dne oznámení usnesení k ministru životního prostředí podáním učiněným u Ministerstva 
životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno. Podle § 76 
odst. 5 správního řádu, nemá rozklad proti tomuto usnesení odkladný účinek. 
 

 
 
 

Otisk kulatého úředního razítka 
červené barvy se státním znakem 

Ministerstvo životního prostředí -23- 
 
 
 
 
 
Vyhotoveno dne 17.10.2018 
 
 

Ing. Jaroslav P o s p í š i l 

     ředitel odboru výkonu státní správy VII 

           elektronicky podepsáno 
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R o z d ě l o v n í k: 
 
Žadatel a předkladatel:  
1. SÚRAO, Dlážděná 1, 110 00 Praha 1 – DS 
2. DIAMO, s.p., odštěpný závod Geam, 592 51 Dolní Rožínka – DS 

 
Dotčené obce:  
3. Obec Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipník u Hrotovic – DS 
4. Obec Lipník u Hrotovic, Lipník 106, 675 52 Lipník u Hrotovic – DS 
5. Obec Myslibořice, Myslibořice 14, 675 60 Myslibořice – DS 
6. Obec Zárubice, Zárubice 5, 675 52 Lipník u Hrotovic – DS 
7. Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 52 Jaroměřice nad Rokytnou – DS 
8. Obec Ostašov na Moravě, Ostašov 7, 675 52 Lipník u Hrotovic – DS 
 
Právní zástupce obcí:  
9. Doucha Šikola advokáti, s.r.o., Mezibranská 7, 110 00 Praha – DS 
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