
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 
 

 

 

V Praze dne 16. dubna 2019  

č.j. SÚJB/OS/7773/2019 

 

 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 2. 4. 2019 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,                

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidoval Vaši Žádost o poskytnutí 

informace dne 2. 4. 2019, pod č.j. 6814/2019, v níže uvedeném rozsahu. Svou žádost jste téhož dne 

doplnil o další otázku. Doplnění žádosti se týkají stejné věci a jsou evidovány pod č.j. 6838/2019 a č.j. 

6836/2019:  

 

„…požaduji od SÚJB poskytnout informace formou kopií listin: 

 

1) kopii listin prokazující postoupení SÚJB jako orgánu věcně příslušnému  námitky ,,uvádění 

radionuklidů do životního prostředí" spol. ČEZ, a.s. bez povolení SÚJB. 

v zahájeném řízení z moci úřední dne  13.6.2013 KÚÚK vedené pod spisovou značkou SZ: 

2053/ZPZ/2013/RUP-05. 

 

2) kopii listin, prokazující, že SÚJB obdržel v 15 denní lhůtě po podání této žádosti od KÚÚK 

jako věcně nepříslušného orgánu státní moci podání účastníků řízení týkající, „uvádění 

radionuklidů do životního prostředí" spol. ČEZ, a.s. bez povolení SÚJB z roků 2013-2016 za 

účinnosti zákona č. 18/1997 Sb. Atomový zákon. 

 

3) kopií listin prokazující úmyslnou záměnu obsahu podání učiněné prostřednictvím MŽP k 

SÚJB pod čj: SÚJB/EU/16967/2014, kdy podání je posuzováno podle obsahu nikoliv podle 

názvu: 1- Kopii listiny prokazující provedení úkonu SÚJB vůči MŽP k zjištění skutečného 

obsahu podání manželů Hyhlanových postoupené MŽP k SÚJB dne 15.7.2014 pod 

č.j.:51249/NVV/14. Doposud nevyřízené podání z roku 2014.“ 

 

 

K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Ad č. 1) a 2) 

Po prověření ve spisové službě, vedené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, bylo zjištěno, že 

SÚJB podání uvedená pod body 1) a 2) neobdržel.  

Z tohoto důvodu Vám nemůže kopie uvedených listin poskytnout.  

 



Ad č. 3) 

Dopisem ředitele sekce ministra životního prostředí č.j. 59249/ENV/14 ze dne 15.7.2014 byla 

předsedkyně SÚJB dne 22.7.2014 požádána o prověření Vašeho podání. Tento dopis je na SÚJB 

evidován pod č.j. 16829/2014, viz příloha. Podle textu dopisu Vám měla být poskytnuta jeho kopie      

a měl byste tedy být o této skutečnosti informován. 

Na uvedený dopis odpověděla předsedkyně úřadu řediteli sekce ministra životního prostředí dopisem 

č.j. SÚJB/EU/16967/2014 ze dne 23.7. 2014. Kopie této odpovědi je rovněž přiložena. Pro věcnou 

úplnost dodáváme, že SÚJB považuje obsah tohoto dopisu za věcně správný a úplný. 

Žádnou jinou korespondenci ve věci „problému s uranem“ a „uvádění radionuklidů do životního 

prostředí“ ze skládky odpadu „Úložiště popelovin Vysočany“ SÚJB nevedl.  

Nad rámec Vaší žádosti rovněž sdělujeme, že SÚJB pro Úložiště popelovin Vysočany nevydal žádné 

povolení k uvolňování radionuklidů do životního prostředí, ani o jeho vydání nebyl požádán. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu  

 

 

 

 

 

Příloha:  

1. č.j. SÚJB/POD/16829/2014 

2. č.j. SÚJB/EU/16967/2014 


