
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
 

 

V Praze dne 10. listopadu 2020 

č.j. SÚJB/OS/ 21805/2020 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 11. 2020 

 

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

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

o poskytnutí informace dne 2. 11. 2020, evidovanou pod č.j. SÚJB/POD/21264/2020, v níže 

uvedeném rozsahu. 

 
„Předmět žádosti: Jaký má záměr společnost která plánuje v blízkosti města a obcí těžit 

hlušinu z největší haldy v bývalém uranovém revíru 

Žádám o sdělení název a ičo společnosti 

Kterých dalších zástupců odborníků se dotkne způsob těžby na likvidaci těžebních odpadů a 

sanaci haldy č. 15 provedl v budoucnu vlastními silami. 

Kterých dalších zástupců společností podniků se dotkne způsob těžby na likvidaci těžebních 

odpadů a sanaci haldy č. 15 provedl v budoucnu vlastními silami 

Žádám o sdělení název a ičo společnosti 

Žádám o zaslání výslovně v elektronické formě datovou schránkou náhledu o poskytnutí 

rozhodnutí o povolení a smlouvy s danou firmou 

Do jaké míry je zde riziko kontaminace radioaktivního odpadu pro danou oblast představuje 

olovo a těžké kovy, kontaminace půd, podzemní zásobník plynu na Hájích, a zejména o 

situaci kolem odvalů šachet bývalých uranových dolů v Příbrami 

Žádám o zaslání výslovně v elektronické formě datovou schránkou kopii samotné žádosti.“ 



K Vaší žádosti uvádíme následující. 

Předmět žádosti: Jaký má záměr společnost která plánuje v blízkosti města a obcí těžit hlušinu 

z největší haldy v bývalém uranovém revíru. Žádám o sdělení název a ičo společnosti 

Největší haldou je patrně míněna halda č. 15. V současné době není a ani v minulosti nebylo 

vedeno SÚJB žádné správní řízení ve věci povolení odtěžby haldy č. 15. Společnost, o které 

hovoříte, tudíž SÚJB nezná. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se 

povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 

nových informací. 

Kterých dalších zástupců odborníků se dotkne způsob těžby na likvidaci těžebních odpadů 

a sanaci haldy č. 15 provedl v budoucnu vlastními silami. 

Vzhledem k tomu, že žádná těžba neprobíhá a není vedeno ani správní řízení o jejím povolení, 

na Váš dotaz o „zástupcích odborníků“¨ opět není možné odpovědět, neboť v souladu 

s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká 

dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Kterých dalších zástupců společností podniků se dotkne způsob těžby na likvidaci těžebních 

odpadů a sanaci haldy č. 15 provedl v budoucnu vlastními silami 

Žádám o sdělení název a ičo společnosti 

Vzhledem k tomu, že žádná těžba neprobíhá a není vedeno ani správní řízení o jejím povolení, 

na Váš dotaz o „zástupcích společností podniků“ opět není možné odpovědět, neboť 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat 

informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Žádám o zaslání výslovně v elektronické formě datovou schránkou náhledu o poskytnutí 

rozhodnutí o povolení a smlouvy s danou firmou. 

Jak již bylo uvedeno, žádné rozhodnutí ve věci těžby haldy č. 15 neexistuje. 

Do jaké míry je zde riziko kontaminace radioaktivního odpadu pro danou oblast představuje 

olovo a těžké kovy, kontaminace půd, podzemní zásobník plynu na Hájích, a zejména o situaci 

kolem odvalů šachet bývalých uranových dolů v Příbrami 

Materiál uložený na odvalech a odkalištích není z hlediska legislativy platné v České 

republice radioaktivním odpadem. 

Žádám o zaslání výslovně v elektronické formě datovou schránkou kopii samotné žádosti 

Vzhledem k tomu, že žádná žádost nebyla podána, není možno poskytnout její kopii. 

 

 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 


