
Úložiště jaderného odpadu

…a práva dotčených obcí 

Pačejov, 31.1. 2011

Mgr. Pavel Doucha



Možnosti obcí ovlivnit 

přípravu úložiště

Legislativní návrhy na posílení role 

obcí (právo “veta”):

•Obec nemůže reálně ovlivnit PÚR, 

provádění geol. prací, rozhodnutí o 

CHLÚ a řízení podle atomového 

zákona

•Vhodné posílení role obce v PÚR, 

ZÚR, stanovení průzkumného území 

nebo CHLÚ

•Veto absolutní x suspenzivní

Kroky podle současného právního 

stavu:

•Politika územního rozvoje

•Stanovení průzkumného území

•Geologické práce

•Zásady územního rozvoje kraje

•Rozhodnutí o chráněném 

ložiskovém území

•Povolení hornické činnosti

•Řízení podle atomového zákona

•Územní a stavební řízení



Geologický průzkum = 

první fáze umístění úložiště

1. Stanovení průzkumného území

rozhodnutím MŽP ve správním řízení

2. Provedení geologických prací

–schválení projektu ze strany KÚ

–oznámení o zahájení obci

–Rozhodnutí KÚ o vstupu na pozemky



1) Řízení o stanovení 

průzkumného území

• Rozhodnutí po provedeném správním řízení 

vydává MŽP na základě žádosti SÚRAO

• Účastníci řízení (SÚRAO, obec, obč. sdružení)

• Zamítnutí žádosti (rozpor se Státní sur. politikou, 

Politkou ŽP, nebo při převaze jiného veř. zájmu)

• Otázka poplatků

• Proti rozhodnutí se mohou účastníci odvolat 



2) Projektování a provádění 

geol. prací

• Podle projektu schváleného KÚ (žádné řízení)

• Oznámení obci nejméně 15 dnů před zahájením 

• Vyřešení vstupůl na pozemky (v případě 

nedohody rozhodně Krajský úřad)

• Výsledky se nemusí zpřístupňovat po dobu 

sedmi let



Rozdíl: stanovení pr. území 

vs. provádění geol. prací

• Stanovení průzkumného území zachovává do 

jisté míry práva obcí (ne veto, ale postavení 

účastníka řízení)

• Při provádění geol. prací je obec jen pasivní 

pozorovatelem



Další možnosti obcí

• Stanovení CHLÚ (obec není účasníkem řízení)

• Povolení hornické činnosti (obec a vlastníci 

účastníky řízení), pokud bude třeba

• Řízení podle atomového zákona (obec není 

účastníkem) a stavebního zákona



Předmět analýzy:

Jak rozšířit možnosti obcí?

1) Výchozí předpoklady:

– Možnosti obcí jsou omezené především v počáteční 

fázi

– Právo veta je v ČR součástí právního řádu a nemusí 

vést k zablokování řešení

– Výjimečná povaha úložiště a dotčení zájmů obcí



Předmět analýzy:

Jak rozšířit možnosti obcí?

2) Možnosti řešení:

– Veto absolutní vs. veto suspenzivní

– Veto jako projev samostatné působnosti obce

– Veto v co nejrannější fázi přípravy 



Předmět analýzy:

Jak rozšířit možnosti obcí?

3) Návrhy na vložení práva veta:

– Politika územního rozvoje

– Zásady územního rozvoje

– Stanovení průzkumného území

– Řízení podle atomového zákona



Předmět analýzy:

Jak rozšířit možnosti obcí?

• Shrnutí:

– Veto v ranné fázi přípravy

– Vyžaduje jen malé změny právní úpravy

– Právo veta získá jen dotčená obec
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