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                 V Okrouhlé Radouni 8. ledna 2018 
     
 
Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 
vydaného pod č. j. MZP/2017/510/762 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení 
průzkumného území Čihadlo 

 
   Jako účastník řízení z titulu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., podáváme rozklad vůči rozhodnutí o 
prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Čihadlo pro zvláštní 
zásahy do zemské kůry za účelem vyhledávání konečného hlubinného úložiště vyhořelého 
jaderného paliva.  
 
Vydané rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) je procesně zásadně 
vadné. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry – 
ČIHADLO, které bylo vydáno 20. října 2014 jako č.j. 67530/ENV/13 1132/510/13, pozbylo platnosti 
31. prosince 2016. Není možné prodlužovat platnost již neplatného rozhodnutí. Takový postup 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích neumožňuje a vyplývá to i z jeho § 4a odst. 7, který 
je možné využít pouze v případě rozhodnutí, která jsou dosud platná. Snaha konat jinak, je 
v zásadním rozporu s principy fungování právního státu a výkonu veřejné správy.  Považujeme 
v tomto ohledu za právně rozporné i rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladu Správy 
úložišť radioaktivních odpadů (dále jen SÚRAO) ze dne 8. listopadu 2017 pod č.j. 
MZP/2017/430/96, kterým zrušil usnesení MŽP o zastavení řízení a vrátil žádost o prodloužení 
doby platnosti průzkumného území Čihadlo k novému projednání a rozhodnutí.  Jsme si vědomi, 
že stejná osoba ministra nyní své rozhodnutí nezvrátí, ale uvádíme tuto námitku pro případný 
pozdější soudní přezkum.  
 
 
Druhou procesní vadou je, že žadatel, SÚRAO, nesplnil požadavky zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a jeho žádost tak mělo MŽP podle §4a odst. (5) tohoto zákona 
zamítnout. Žadatel ve své žádosti nedoložil, že je držitelem oprávnění k hornické činnosti, což je 
explicitní podmínka zákona. Při předchozí žádosti o stanovení průzkumného území toto žadatel 
řešil mandátní smlouvou s organizací DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, která je držitelem 
oprávnění a splnění souladu se zákonnými požadavky bylo v tehdejší žádosti doloženo. Nyní žádá 
sám a doložení chybí.   
 
V Okrouhlé Radouni dne 8. ledna 2018 
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