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Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 9. 2022 
- odložení žádosti 
 
 
 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV obdržel dne 21. 9. 2022  
prostřednictvím datové schránky žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. od společnosti 
Sodales Solonis z. s., adresa: Ulice bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, IČO 22848347, ID 
DS: gs9ai55, zastoupené panem Janem Šináglem. Touto žádostí se výše jmenovaná společnost 
domáhá odpovědí na následujících otázky: 
 
  
1) Odkdy dokdy byl uran těžen a vyvážen? 
2) Jaké množství uranu bylo vytěženo a vyvezeno do SSSR? 
3) Byl vyvážen i do jiných zemí? 
4) Jakou finanční hodnotu by vyvezený uran do SSSR měl dnes? 
5) Jakou finanční částku zaplatilo SSSR naší zemi za obdržený uran? 
6) Kolik lidí při těžbě uranové rudy zahynulo? 
7) Kolik lidí se na následky ozáření léčilo? 
8) Kolik lidí skončilo v invalidním důchodu? 
9) Byla pozůstalým a postiženým vyplacena finanční náhrada, či obdrželi příplatek k důchodu? 
10) Kdo navrhl akci "NORBERT", kdy začala, kdy skončila, kolik, kde bylo postaveno 
koncentračních zařízení pro opozici, s jakou kapacitou, jaké byly finanční náklady, kdo řídil 
realizaci, došlo k uvěznění opozice, byly budou zbourány, nebo jinak využity? 
  
  
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost 
posoudila a konstatuje, že žádost se nevztahuje k jeho působnosti a sděluje žadateli, že žádost 
odkládá podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., a odkazuje žadatele v otázkách 1) až 
9) na DIAMO, státní podnik a v otázce 10) na Archiv bezpečnostních složek. 
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S pozdravem 

 
 
   

  plk. PhDr. Eva MICHÁLKOVÁ, MBA 
  ředitel úřadu 
   

schváleno elektronicky 
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