
Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
ze 7. června 2018

Ministerstvo průmyslu nechce posílit práva obcí 
při výběru úložiště

Obce a občané hájí svá práva

Platforma proti hlubinnému úložišti se na svém dnešním shromáždění členů v jihočeské 
Deštné  ostře  ohradila  proti  plánu  ministra  průmyslu  a  obchodu  Tomáše  Hünera, 
nepředložit vládě do konce června 2018 návrh zákona o zapojení obcí do procesu výběru 
hlubinného  úložiště.   Ministr  tak  popírá  své  sliby  i  vládní  usnesení,  které  po  něm 
předložení požaduje [1]. Se vznikem zákona počítá také nový atomový zákon [2]. 
Právní  analýzy  ukázaly,  že  obce  ani  veřejnost  nemají  v případě  výjimečného  projektu 
hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, který prakticky natrvalo a výrazně zasáhne 
do života obyvatel  žijících ve vybraném regionu, příliš  možností  jak vůči státu obhajovat 
zájmy svých občanů.   Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby 
se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem. 

Členové Platformy také kritizovali postup Správy úložišť radioaktivních odpadů, která bez 
jasně  nastavených  pravidel  výběru  hodlá  v letošním  roce  vybrat  4  z 9  lokalit  pro  další 
geologické  práce  a  vedle  toho  na  všech  devíti  lokalitách  požádala  o  stanovení  nových 
průzkumných  území  s platností  do  roku  2025.  Takový  postup  je  nesmyslný  a  posiluje 
nedůvěru nejen v transparentnost procesu, ale také vzbuzuje nejistotu,  zda nalezené místo 
bude skutečně garantovat nejlepší dostupnou bezpečnost po dlouhé stovky tisíc let.

Platforma proti hlubinnému úložišti na dnešním jednání rozhodla o přijetí nových členů 
– obcí Krty, Petrohrad a Valeč.  Platforma tímto nyní sdružuje 44 členů - 31 dotčených 
měst a obcí a 13 spolků a zastupuje tak významnou část obyvatel lokalit vybraných pro 
hledání konečného úložiště.  
Platforma si také zvolila nového mluvčího, kterým se od 4. října v rámci pravidelné rotace 
stane Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora. 

Petr  Nohava,  mluvčí  Platformy  proti  hlubinnému  úložišti  řekl:  „Bez  jasných  pravidel  a  
slibovaného   zákona  o  úložišti  není  možné  v procesu  výběru  lokality  pokračovat.  Pro  
vznikající vládu by zajištění férového procesu bylo příležitostí přispět k řešení více jak 15  
letého problému. Ale jak vidno, bude promarněna.“
Cílem Platformy proti hlubinnému úložišti je prosadit takový způsob hledání řešení problému 
vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v 
němž  obce  a  veřejnost  budou  mít  zákony  dostatečně  garantované  možnosti  hájit  své 
oprávněné zájmy. Více na www.platformaprotiulozisti.cz .

http://www.platformaprotiulozisti.cz/


Další informace může poskytnout: 
Ing. Petr Nohava, starosta obce Pluhův Žďár a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
tel.: 725 972 632, email: pnohava@gmail.com

Poznámka:
[1] Vláda usnesením č. 27 ze 16. ledna 2017 uložila ministrovi průmyslu a obchodu: 
„Zpracovat a předložit vládě do 30. června 2018 nový věcný záměr zákona o zapojení obcí do 
procesu výběru lokality hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpady a vyhořelé 
jaderné palivo.“
[2]  Nový  atomový  zákon  č.  263/2016  Sb.,  par.  108  odst.  (4): „Postup  při  stanovení  
průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při  
stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech,  
postup  při  povolování  provozování  úložiště  radioaktivního  odpadu  a  postup,  jak  zajistit  
respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich  
občanů v těchto procesech, stanoví zvláštní zákon.“. 


