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Věc: Posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých souvisejících zákon ů,   
ve znění pozd ějších p ředpis ů – zveřejnění návrhu koncepce „Aktualizace Koncepce 
nakládání s radioaktivními odpady a vyho řelým jaderným palivem“ v četně 
vyhodnocení vliv ů koncepce na životní prost ředí 
 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 14a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále 
jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s článkem 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne  
27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, 
zasíláme v českém a anglickém jazyce návrh koncepce „Aktualizace Koncepce 
nakládání s radioaktivními odpady a vyho řelým jaderným palivem“  včetně 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí v českém a v německém jazyce (dále 
jen „návrh koncepce“) a žádáme Vás o vyjád ření, zda si p řejete účast na mezistátních 
konzultacích k výše uvedenému návrhu koncepce. 

V koncepci jsou zohledněny zahraniční přístupy v oblasti nakládání s radioaktivními 
odpady a vyhořelým jaderným palivem se zvláštním zřetelem k zemím EU a jsou 
diskutovány možné alternativy nakládání s vyhořelým jaderným palivem uvažované 
ve světě. Koncepce se dále zabývá stávajícím a budoucím nakládáním s radioaktivními 
odpady přijatelnými do přípovrchových úložišť a přípravou hlubinného úložiště pro uložení 
vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů trvale neuložitelných 
do přípovrchových úložišť. Žádná z uvažovaných lokalit pro výb ěr potencionálního 
hlubinného úložišt ě se nenachází poblíž hranic České republiky. Na úrovni 
vyhodnocení vliv ů koncepce na životní prost ředí lze konstatovat vylou čení přímých 
negativních vliv ů realizace koncepce na životní prost ředí za hranicí České republiky.  
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Vaše vyjádření k návrhu koncepce „Aktualizace Koncepce nakládání 
s radioaktivními odpady a vyho řelým jaderným palivem“ včetně vyhodnocení vlivů 
této koncepce na životní prostředí, především, zda se chcete zúčastnit mezistátních 
konzultací, očekáváme nejpozději do 28. 7. 2017. Toto vyjádření zašlete také na adresu 
jan.hejhal@mzp.cz a martina.samsulova@mzp.cz . 

Pro Vaši informaci uvádíme, že návrh koncepce je v českém jazyce zveřejněn 
v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod 
kódem koncepce MZP237K. Lhůta pro zaslání vyjádření k návrhu koncepce od českých 
dotčených subjektů a české veřejnosti byla stanovena v souladem se zákonem 
o posuzování vlivů na životní prostředí na 3. 7. 2017. 

Veřejné projednání návrhu koncepce dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí moderované v českém jazyce s možností zajištění tlumočení do německého 
jazyka se bude konat dne 28. 6. 2017 od 15 hodin, ve velké zasedací místnosti, v budově 
Českého vysokého učení technického - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT-
FJFI), Trojanova 13, 120 00 Praha 2. 

 
 

 
Příloha:  

návrh koncepce na CD 
 

 
 

 Mgr. Evžen Doležal v. r. 
 

 
 
Rozdělovník k č. j.: 41054/ENV/17 

 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um welt und Wasserwirtschaft  
Dr. Ursula Platzer-Schneider, Espoo Point of Contact 
Abteilung V/1, Stubenbastei 5, A - 1010 Wien  
Republik Österreich 
 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reakt orsicherheit  
Espoo Point of Contact 
Stresemannstraße 128 - 130, D - 10117 Berlin  
Bundesrepublik Deutschland  
 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesund heit  
Abteilung 9, Rosenkavalierplatz 2, D - 81925 München  
Bundesrepublik Deutschland  
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Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwi rtschaft  
Referat 21, Archivstraße 1, Postfach 10 05 10, D - 01076 Dresden  
Bundesrepublik Deutschland  
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republ iky  
Espoo Point of Contact 
odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  
Slovenská republika  
 
Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska  
Espoo Point of Contact 
Dpt. Ocen Oddzialywania na Srodowisko, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
Rzeczpospolita Polska  
 
 
 
Na vědomí:  (odesláno pod č.j. 41622/ENV/17) 
 
Ministerstvo zahrani čních v ěcí 
odbor států střední Evropy 
Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 
 
Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu  
Na Františku 32  
110 15 Praha 1 
 
ECO-ENVI-CONSULT 
RNDr. Tomáš Bajer, CSc. 
Sladkovského 111 
506 01 Jičín 
 
 


