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MEMORANDUM O SPOLEČNÉM POSTUPU  
 

Zúčastněné strany: 
 

1. Kraj Vysočina 
IČO:  70890749 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:  Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

 
2. Obec Boršov 

IČO:  00373648 
se sídlem: Boršov 17, 588 05 Dušejov 
zastoupená: Zdeňkem Kosem, starostou 

 
3. Městys Budišov 

IČO:  00289159 
se sídlem: Budišov 360, 675 03 Budišov u Třebíče 
zastoupený: Petrem Piňosem, starostou 

 
4. Obec Cejle 

IČO:  00488615 
se sídlem: Cejle 100, 588 51 Batelov 
zastoupená: Pavlínou Novákovou, starostkou 

 
5. Městys Dolní Cerekev 

IČO:  00285765 
se sídlem: Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev 
zastoupený: Zdeňkem Dvořákem, starostou 

 
6. Obec Hodov 

IČO:  00376850 
se sídlem: Hodov 54, 675 04 Hodov 
zastoupená: Ing. Zdeňkem Doležalem, starostou 

 
7. Obec Hojkov 

IČO:  00373699 
se sídlem: Hojkov 64, 588 05 Dušejov 
zastoupená: Martinem Novákem, starostou 

 
8. Obec Milíčov 

IČO:  00373826 
se sídlem: Milíčov 56, 588 05 Dušejov 
zastoupená: Petrem Markem, starostou 

 
9. Obec Mirošov 

IČO:  00373834 
se sídlem: Jedlov 10, 588 05 Dušejov 
zastoupená: Lukášem Fílou, starostou 
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10. Obec Nárameč 
IČO:  00378216 
se sídlem: Nárameč 7, 675 03 Nárameč 
zastoupená: Ing. Ludmilou Jelínkovou, starostkou 

 
11. Městys Nový Rychnov 

IČO:  00248738 
se sídlem: Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov 
zastoupený: Janem Malátem, starostou 

 
12. Obec Oslavice 

IČO:  00842524 
se sídlem: Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí 
zastoupená: Ing. Pavlem Janouškem, starostou 

 
13. Obec Oslavička 

IČO:  00378305 
se sídlem: Oslavička 39, 675 05 Rudíkov 
zastoupená: Ing. Markétou Šulovou, Ph.D., starostkou 

 
14. Obec Osové 

IČO:  00842532 
se sídlem: Osové 14, 594 01 Osové 
zastoupená: Bohuslavem Ludvíkem, starostou 

 
15. Obec Rohozná 

IČO:  00286516 
se sídlem: Rohozná 113, 588 44 Rohozná u Jihlavy 
zastoupená: Štěpánkou Šteflovou, starostkou 

 
16. Obec Rohy 

IČO:  00378569 
se sídlem: Rohy 52, 675 05 Rudíkov 
zastoupená: Alešem Brychtou, starostou 

 
17. Obec Rudíkov 

IČO:  00290386 
se sídlem: Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov 
zastoupená: Zdeňkem Součkem, starostou 

 
18. Obec Vlčatín 

IČO:  00599182 
se sídlem: Vlčatín 1, 675 05 Rudíkov 
zastoupená: Josefem Mezlíkem, starostou 

 
(všichni společně dále jen jako „Zúčastněné strany“) 
 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku toto  
 

Memorandum o společném postupu při jednání se státními orgány o otázce 
potenciálního hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 

(dále jen „Memorandum“) 
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I. 
Preambule 

  
§  Vycházejíce ze společného přesvědčení o potřebě obnovy, zachování a trvalé ochrany 

přírodní a krajinnourbanistické hodnoty prostředí Kraje Vysočina; 

§  vědomy si skutečnosti, že povinností České republiky jakožto státu využívajícího jaderné 

technologie je vyřešit problematiku ukládání jaderného odpadu a vyhořelého paliva; 

§  majíce na paměti, že vyhořelý jaderný odpad je ožehavým tématem, které již desítky let 
rozděluje společnost v pohledu na jaderné technologie; 

§  zdůrazňujíce význam součinnosti a koordinace společného postupu Zúčastněných stran, 

dohodly se výše uvedené Zúčastněné strany na úzké spolupráci a společném postupu tak, jak 
je uvedeno níže:  

  
II. 

Zásady spolupráce 
  
1.     Uzavření tohoto Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci 
Zúčastněných stran při jednání se státními orgány o otázce potenciálního hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu, případně o dalších možnostech nakládání s radioaktivním odpadem, 
za účelem hájit zájmy obcí a práv obyvatel obcí Kraje Vysočina.  
 
2.     Cílem Memoranda je uskutečnění toho, že aktuálně prováděný výběr finální lokality 
umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu bude proveden za podmínky respektování 
oprávněných zájmů dotčených obcí i kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik 
souvisejících s jeho umístěním. 
3.  Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, 
přijímáním společných stanovisek, společného postupu, poskytováním součinnosti či jinou 
formou v souladu s právními předpisy vyplývající z právního postavení Zúčastněných stran při 
přípravě a následném naplňování vzájemné koordinace v rámci přístupu k jednáním.  
 
4.     Spolupráce je založena na zásadě autonomie Zúčastněných stran při respektování 
obecně závazných právních předpisů.   
 
5.     Zúčastněné strany deklarují zájem na vzájemné otevřené komunikaci mezi sebou, ale i 
ve vztahu k veřejnosti, relevantním spolkům a zejména občanům dotčených oblastí Lokality 
Horka a Lokality Hrádek.  
 
6.     Účinná účast veřejnosti, tj. spolurozhodování obcí a občanů při procesu výběru lokality a 
následného umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, je základním předpokladem 
pro vznik vyváženého postavení mezi místními komunitami, občany dotčených obcí, regionální 
samosprávou (Krajem Vysočina) na jedné straně a centrální státní správou (Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, resp. jemu podřízenou organizací Správou úložišť radioaktivních 
odpadů) na straně druhé. Tohoto vyváženého postavení může být dosaženo při respektování 
stanoviska dotčených obcí s navazujícími kroky při výběru lokality ze strany orgánů centrální 
státní správy a následným respektováním stanoviska obcí s umístěním a provozem HÚRAO 
na jejich území.   
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III. 
Oblast spolupráce 

  
1.     Spolupráce Zúčastněných stran se bude týkat veškeré činnosti a postupů Zúčastněných 
stran při jednání se státními orgány o otázce hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. 
  
2.     Zúčastněné strany jsou povinny vytvářet příznivé podmínky pro efektivní a účelnou 
spolupráci tak, aby přínos z realizace dané kooperace měly Zúčastněné strany. 
  
3.     Zúčastněné strany si kladou za cíl koordinovat přístup a jednotně prosazovat společné 
zájmy. 
  
4.     Zúčastněné strany se budou v oblasti specifikované v tomto článku aktivně podílet na 
plnění dohodnutých kroků, opatření a postupů v souladu s právním řádem. 
  
5.     Zúčastněné strany budou rovněž aktivně spolupracovat na vytvoření společného 
prohlášení adresovaného Ministerstvu průmyslu a obchodu a Vládě ČR, aby v rámci 
aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem do tohoto dokumentu rozpracovala 
a implementovala i další varianty, jak naložit s vyhořelým jaderným palivem a nečinila v této 
věci unáhlené a nevratné kroky, s cílem prosadit změnu této koncepce. 
  

IV. 
Ustanovení společná a závěrečná 

  
1. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

 
2. Memorandum nabývá platnosti dnem podpisu všech Zúčastněných stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 

3. Zúčastněné strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Memoranda včetně 
podpisů v  Registru smluv. Zúčastněné strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle 
§ 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kraj 
Vysočina. 
 

4. Memorandum pozbývá platnosti dohodou Zúčastněných stran. 
 

5. Účast Zúčastněné strany může rovněž skončit na základě jejího písemného oznámení 
doručeného ostatním Zúčastněným stranám na jejich adresu dle tohoto Memoranda, 
případně na adresu, kterou Zúčastněné strany později označí za svou doručovací 
adresu, že nemá zájem být dále Memoranda účastna, a to ke konci kalendářního 
měsíce, v němž došlo k doručení tohoto oznámení poslední ze Zúčastněných stran. 
 

6. Memorandum může být měněno či doplňováno pouze ve formě písemných číslovaných 
dodatků podepsaných všemi Zúčastněnými stranami. 
 

7. Se vzájemně poskytnutými informacemi dle Memoranda budou Zúčastněné strany 
nakládat v souladu s právními předpisy a nikoli na újmu ostatním Zúčastněným 
stranám. 
 

8. Zúčastněné strany budou v nezbytné míře vhodným způsobem informovat své orgány, 
jakož i jiné osoby či subjekty, u kterých to bude potřebné či vhodné, o přijetí 
Memoranda, stejně jako o obsahu a rozsahu vzájemné spolupráce. 
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9. Zúčastněné strany shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním 
přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 

10. Memorandum je vyhotoveno v osmnácti stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze Zúčastněných stran obdrží po jednom. 

 
11. Memorandum bylo projednáno na jednání Rady Kraje Vysočina dne 18. 5. 2022 

a schváleno usnesením č. 0792/16/2022/RK. 

 

12. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva městyse Budišov dne 19. 9. 
2022 a schváleno usnesením. 
 

13. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Boršov dne 15. 6. 2022 
a schváleno usnesením č. 6/3/2022. 
 

14. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Cejle dne 30. 5. 2022 
a schváleno usnesením č. 19. 
 

15. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva městyse Dolní Cerekev dne 
29. 6. 2022 a schváleno usnesením č. ZM-4-2022-4. 

 

16. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Hodov dne 29. 6. 2022 
a schváleno usnesením. 
 

17. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Hojkov dne 31. 5. 2022 
a schváleno usnesením č. 4. 
 

18. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Milíčov dne 12. 7. 2022 
a schváleno usnesením č. 3. 
 

19. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Mirošov dne 9. 9. 2022 
a schváleno usnesením č. 161/36/2022. 

 

20. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Nárameč dne 15. 6. 
2022 a schváleno usnesením. 
 

21. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva městyse Nový Rychnov dne 
22. 6. 2022 a schváleno usnesením č. 16/27/22. 
 

22. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Oslavice dne 6. 6. 2022 
a schváleno usnesením č. 273/2/2022. 
 

23. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Oslavička dne a 
schváleno usnesením č. xxxxxxxxxxxx. 

 

24. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Osové dne 17. 10. 2022 
a schváleno usnesením. 
 

25. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Rohozná dne 30. 5. 
2022 a schváleno usnesením. 
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26. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Rohy dne 2. 11. 2022 
a schváleno usnesením č. 2/7/2022. 

 

27. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Rudíkov dne 8. 7. 2022 
a schváleno usnesením č. 3. 
 

28. Memorandum bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Vlčatín dne 22. 11. 2022 
a schváleno usnesením č. 13/9/2022. 
 

V Jihlavě dne  
 
 
 
 
 

Kraj Vysočina 
 

 Obec Boršov 

  
 
 
 
 

Městys Budišov 
 

 Obec Cejle 

 
 
 
 
 

Městys Dolní Cerekev 
 

 Obec Hodov 

 
 
 
 
 

Obec Hojkov 
 

 Obec Milíčov 

 
 
 
 
 

Obec Mirošov 
 

 Obec Nárameč 

 
 
 
 
 

Městys Nový Rychnov 
 

 Obec Oslavice 
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Obec Oslavička 
 

 Obec Osové 

 
 
 
 
 

Obec Rohozná 
 

 Obec Rohy 

 
 
 
 
 

Obec Rudíkov 
 

 Obec Vlčatín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


