
Krajský úřad ústeckého kraje 
Ústí nad Labem 
dále jen ( KÚÚK) 
 
v součinnosti s 
 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Praha 
dále jen (SÚJB) 
 
Čeradice dne 2.4.2019 
 
Věc : Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Ve věci řízení 
zahájeného z moci úřední Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 13.6.2013 pod 
Spisovou značkou              SZ: 2053/ZPZ/2013/RUP-051 ve kterém jsou vzneseny a 
posuzovány námitky KÚÚK jako věcně nepříslušným orgánem státní moci, 
 na základě šetření orgánu státní moci KHS pro Ústecký kraj Čj.: KHSU 5736/2014 
ze dne 10.3.2014 upozorňující na naléhavost vzniku meziresortní komise k 
vyřešení problému s URANEM a Státní veterinární správy ve věci radionuklidů pod 
č.j.: SVS/2014/027829-U ze dne 12.5.2014  ,, uvádění radionuklidů do životního 
prostředí " ze skládky odpadu ,,Úložiště popelovin Vysočany" do stavby ,,Odkaliště 
Hořetice" a území,které je ve vlastnictvím účastníků řízení Obec Žiželice,Václav 
Kordulík a Radek Hyhlan.  
 
Kdy podání bylo učiněno za účinnosti starého zákona č.18/1997 Sb.a vztahuje se se na 
řízení o něm přechodné ustanovení zákona č.263/2016 Sb. ustanovení § 232, odst.6) 
 Řízení zahájené Úřadem nebo jinými správními orgány přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů. 
 
 
 
a přechodného ustanovení § 233, odst.2 
 Řízení o správních deliktech a o uložení opatření k nápravě podle zákona č. 
18/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která 
byla zahájena a nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
dokončí Úřad podle dosavadních právních předpisů. 
 
 
 
 
Na základě výše uvedeného požaduji od KÚÚK poskytnout informace formou kopií listin: 
 
1- kopii listin prokazující postoupení  v zahájeném řízení z moci úřední dne  13.6.2013 
KÚÚK vedené pod spisovou značkou SZ:  SZ: 2053/ZPZ/2013/RUP-051 v části 



vznesených námitek  ,,uvádění radionuklidů do životního prostředí" spol. ČEZ,a.s . bez 
povolení SÚJB. 
 
2- kopii listin prokazující provedení úkonu KÚÚK k součinnosti s věcně příslušným 
orgánem státní moci SÚJB v zahájeném řízení z moci úřední dne  13.6.2013 
KÚÚK vedené pod spisovou značkou SZ:  SZ: 2053/ZPZ/2013/RUP-051 v části 
vznesených námitek  ,,uvádění radionuklidů do životního prostředí" spol. ČEZ,a.s . bez 
povolení SÚJB. 
 
 
 3- kopii listin , která byla zaslána KÚÚK  věcně příslušnému SÚJB v 15 denní lhůtě po 
obdržení této žádosti ,prokazující provedení úkonu KÚÚK k součinnosti s věcně 
příslušným orgánem státní moci SÚJB v zahájeném řízení z moci úřední dne  13.6.2013 
KÚÚK vedené pod spisovou značkou SZ:  SZ: 2053/ZPZ/2013/RUP-051 v části 
vznesených námitek  ,,uvádění radionuklidů do životního prostředí" spol. ČEZ,a.s . bez 
povolení SÚJB. 
 
 
Na základě výše uvedeného požaduji od SÚJB poskytnout informace formou kopií listin: 
 
 
4- 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:  SZ: 2053/ZPZ/2013/RUP-051 . 
 
5- 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. 
 
 
 Účastník zahájených správních řízení Obec Žiželice a …….,nar. ….., bytem ….., 
zastupující Obec Žiželice na základě plné moci 


