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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Povolení průzkumných
území, žaloby

…  a co dále z hlediska práva
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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 jako cesta k výběru 
finálních lokalit
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Přehled stavu v jednotlivých 
lokalitách

Žaloby již podány:
- Kraví Hora (Calla)
- Čertovka (Lubenec, Tis u Blatna, Severočeský Ocelot, Za 

záchranu kostela sv. Jiljí)
- Čihladlo (Deštná, Světce, Calla, Za Radouň krásnější)
- Horka (Calla)
- Magdaléna (Jistebnice, Božetice, Nadějkov, Zachovalý kraj)

Žaloby dosud nepodány:
- Březový potok (připravuje se žaloba)
- Hrádek (připravuje se žaloba)
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Co bude po podání žalob
následovat

V případě úspěchu:
- Rozhodnutí o stanovení průzkumného území bude zrušeno a 

věc se vrátí k novému projednání na MŽP
- Pokud budou zahájeny průzkumné práce, budou muset být 

zastaveny
- Může se stát, že průzkumy budou dokončeny dříve, než soud 

rozhodne
- Žalobci dostanou náhradu nákladů řízení a soudní poplatek 

nazpět

V případě neúspěchu:
- Je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu
- Průzkumy mohou proběhnout/mohou být dokončeny
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Vliv podaných žalob na přiznání
kompenzací

- Nárok na příspěvek mají obce, které nepodaly žalobu, 
nebo které v soduním řízení neuspějí

- Podle SURAO však nebudou příspěvky poskytovány v 
žádné obci v lokalitě, pokud byla podána byť je jediná 
žaloba

- Vláda hodlá připravit nařízení, podle nějž bude příspěvek 
poskytován, i když byla žaloba podána (s výjimkou 
přiznání odkladného účinku a zrušení rozhodnutí)
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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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Projektování geologických prací

- K provádění geologických prací musí být projekt

- Pokud jsou prováděny vrty hlubší než 30 metrů, nebo strojní
vrtné práce nad 100, schvaluje projekt Krajský úřad

- Obce ani spolky nemají reálnou šanci obsah projektu ovlivnit. 
Nad rámec zákona mají být návrhy projektů konzultovány s 
lokalitami, zatím k tomu však nedošlo


