
UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU 
 

 

Obce se jen přidaly k žalobám spolků? 

Tvrzení: „Spolky ve všech lokalitách napadly soudně povolení k průzkumům a některé obce se k žalobám 

přidaly.“   

Leták SÚRAO Fakta o výběru lokality pro hlubinné úložiště, 22. 7. 2016, http://surao.cz/cze/O-SURAO/Aktuality/Fakta-

o-vyberu-lokality 

„Některé obce v prvních pěti lokalitách se připojily k žalobám nevládních organizací proti rozhodnutí 

Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území. 

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu, 15. 7. 2016, http://www.mpo.cz/dokument177652.html 

A v podobném duchu další vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. 

 

Skutečnost: 

Obce žalovaly rozhodnutí o stanovení průzkumných území v 5 ze 7 lokalit a to buď samostatně, společnou žalobou 

obcí a někdy dohromady se spolky. Konkrétně pak po lokalitách (obcemi jsou myšleny všechny typy 

samosprávných celků včetně městysů a měst): 

Březový potok: žalovalo společně sedm obcí Pačejov, Chanovice, Maňovice, Velký Bor, Kvášňovice, Olšany, 

Horažďovice 

Čertovka: žalovaly společně obce Lubenec a Tis u Blatna a spolek Severočeský Ocelot, samostatně pak žalobu 

podal i spolek Za záchranu kostela Svatého Jiljí 

Čihadlo: žalovaly společně obce Dešná a Světce a společnou žalobu daly i spolky Za Radouň krásnější a Calla 

Horka a Kraví hora: na obou žalovala jen Calla s podporou místních spolků, ale obce ne  

Hrádek: žalovaly společně čtyři obce Hojkov, Nový Rychnov, Milíčov a Cejle s místním spolkem 2. Alternativa, 

který se k žalobě přidal 

Magdalena: žalovaly společně tři obce Jistebnice, Nadějkov  a Božejovice a spolek Zachovalý kraj 

 

Celkově žalobu podalo 18 obcí a 6 spolků. 

Podané žaloby je možné nalézt na webu www.nechcemeuloziste.cz, vždy u jednotlivých lokalit v sekci Právní stav. 

 

Závěr: 

Obce nejsou těmi pasivnějšími, které se k žalobám spolků jen přidaly, jak se snaží tvrdit SÚRAO a MPO, ale na většině 

lokalit se samy rozhodly bránit svou budoucnost soudní cestou. Tam, kde je žaloba společná s místním spolkem, 

využil spolek možnost ušetřit náklady na právní zastoupení a spojil s obcemi síly. 
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