


Právní souvislosti 
geologických 
průzkumů HÚ 

Budišov, 16.4. 2015  



1/ Možnosti obcí ovlivnit výběr 
finální lokality 
 
2/ Výsledky místních referend a 
souhlas průzkumy 
 
3/ Jaký by byl optimální postup z 
hlediska obcí  
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GP - fáze 
vyhledávací 

• Všechny 
lokality  

• Do 2016 

GP – fáze 
průzkumná I. 

• 4 lokality 

• Do 2018 

GP – fáze 
průzkumná II 

• Dvě lokality 

• Do 2025 

Průzkumy pro HÚ – Plán činnosti 
SÚRAO na rok 2014 
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Průzkumy k výběru finální lokality 
- Pro výběr dvou finálních lokalit postačí dokončit geologické 

průzkumy 
- Etapa vyhledávací (právě probíhá – bude vydáno) 
- Etapa geologicko-průzkumná I. (2016-2018) 
- Etapa geologicko-průzkumná II. (2019-2025) 

 
 

- Po stanovení průzkumných území pro etapu vyhledávací se 
bude totéž řízení opakovat pro dvě etapy geologicko-
průzkumné (může být sloučeno do jednoho řízení) 
 

- Obce a občané nebudou mít širší nebo jiné možnosti, jak 
ovlivnit rozhodnutí o výběru lokality, než jaké mají nyní 
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Otázka důvěry? 
- Stát deklaruje, že výběr finální lokality proběhne se 

souhlasem dotčených obcí 
 

- Dodrží tento svůj závazek, když ho k tomu nenutí žádný 
zákon? 
 

- Důvěra narušena hned na počátku vyhledávání úložiště: 
- přímým porušením atomového zákona, který ukládá 

SÚRAO povinnost řídit se svým plánem činnosti 
 

- přímým porušením slibů SÚRAO a MPO, že návrh na 
stanovení průzkumných území pro etapu vyhledávací 
bude podán pouze po získání souhlasu dotčených obcí 
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Výsledky místních referend a 
geologické průzkumy 

GP - fáze 
vyhledávací 

• Všechny 
lokality  

• Do 2016 

GP – fáze 
průzkumná I. 

• 4 lokality 

• Do 2018 

GP – fáze 
průzkumná II 

• Dvě lokality 

• Do 2025 
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Výsledky místních referend a 
geologické průzkumy 

- Výsledek referenda je podle zákona 22/2004 Sb., závazný pro 
orgány obce v samostatné působnosti 
 

- Je závazný i pro následující zastupitelstvo, až do doby konání 
dalšího referenda o stejné otázce 
 

- Stanovení průzkumných území je prvním krokem v souvislé a 
navazující řadě rozhodnutí, přímo vedoucích k povolení stavby 
HÚ 
 

- Výsledky referenda ukládají obci činit všechny právní kroky: 
- věcné: z titulu účastníka řízení, tak z titutlu vlastníka 

pozemků 
- procesní: odvolání, žaloby atd. 
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Optimální postup při výběru 
úložiště 

1/ Schválit právní úpravu, která dá  obcím v klíčových fází procesu 
(zužování počtu lokalit) možnost vyjádřit svůj nesouhlas, 
překonatelný pouze na nejvyšší úrovni zastupitelské demokracie 
(Parlamentem) 
 
2/ Schválit právní úpravu, která propojí roztříštěné předpisy a 
stanoví jasný jízdní řád pro určení finální lokality 
 
3/ Schválit právní úpravu, která stanoví transparentní kritéria 
výběru konečné lokality a reálné kompenzace ekologické, sociální 
a ekonomické újmy 
 
4/ Zahájit proces vyhledávání stanovením průzkumných území 
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