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OBCE z tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK 
Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor  

 

 

341 01 Chanovice 36  

IČ: 00 255 556 

DIČ: CZ00255556 
 
 

Telefon: 376 514 353                                                                               e-mail.: obec.chanovice@email.cz 
 

V Chanovicích 5. 1. 2021                                                                      Naše značka: úložiště-a-milion/2021      
 

Věc: Společná informace obcí z tzv. lokality Březový potok – obrana proti budování hlubinného 

úložiště radioaktivních odpadů.  

 

Dobrý den. 

Jménem obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov a Velký Bor sdělujeme společný 

postoj k záměru současné vlády budovat u nás úložiště radioaktivních odpadů a k obdrženému 

jednomu miliónu korun. 

V pondělí 4. ledna 2021 na bankovní účty všem šesti obcím z území na Horažďovicku v Pošumaví 

přišel jeden milión korun. Jde dle ministra MPO K. Havlíčka o peníze, které mají „zpětně obcím 

kompenzovat souvislosti s proběhlými geofyzikálními výzkumy“. 

Kompenzace vždy znamená odškodnění za způsobenou újmu. 

 

Ano, jsou to pro naše venkovské obce velké peníze. Ale místo těchto peněz chceme od ministra 

MPO zajistit demokratické řešení, po kterém dlouhodobě voláme. A to: 

- přijetí zákona, který by postavení obcí napravil na rovnoprávnou úroveň. 
- aby průzkumné práce a veškeré činnosti vedoucí k výběru lokality měly jasně stanovená pravidla.  

 

Nynější míra zapojení obcí do procesu rozhodování o výběru lokality pro úložiště je naprosto 

nedostatečná. Skutečně efektivní může být jen tehdy, pokud obce a občané mohou ovlivnit, zda v 

dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti MPO 

vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí.  

Principy závazných kompletních pravidel a princip dobrovolnosti nikdy nebyly obcím předloženy.  

 

Novináři se ptají: „Na co tyto peníze použijete?“ Nač, hlavně na zmenšení negativních dopadů nám 

vnucovaným trvalým uskladněním radioaktivních materiálů. Vždyť mladí lidé váhají u investic do 

trvalého bydlení, klesají ceny nemovitostí a pozemků, lidé zde žijící jsou dvě desetiletí vystavováni 

nejistotě o budoucnost svoji a potomků, občané jsou naštvaní na státní diskriminaci venkova, atd.  

 

Je nutné si uvědomit tvrdé negativní dopady na místo, kde by hlubinné úložiště bylo dle současného 

návrhu SÚRAO a MPO budováno. Obrovské dopady znamenající zánik některých vesnic, změnu 

krajiny, ovlivnění vodních zdrojů, atd.  Vše již při výstavbě a po tisíciletí při provozu. 
 

Důvodů našeho odporu je celá řada: 

1. Zařazení našich obcí do záměru státu budovat hlubinné úložiště bylo učiněno v minulosti 

bez jakékoliv součinnosti s obcemi a bylo nám pouze vedením SÚRAO direktivně oznámeno. 

2. Od roku 2003, kdy nám bylo oznámeno zařazení našich obcí do uvažovaných lokalit pro 

ukládání vysoce radioaktivních materiálů, všechna zastupitelstva obcí po všechna volební 

období přijala opakovaně usnesení, že s tímto záměrem státu nesouhlasí. 

3. Všech šest dotčených obcí nikdy nesouhlasilo s prováděním průzkumů a výzkumů na našich 

správních územích a nesouhlasíme s jejich prováděním ani nyní. 

Reakce postižených obcí na konání 

Vlády ČR ohledně problematiky 

skladování radioaktivních odpadů. 
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4. Ztratili jsme veškerou důvěru ve Správu úložišť radioaktivních odpadů. Byli jsme 

dlouhodobě manipulováni lidmi z vedení SÚRAO.  

5. Zákonodárné instituce za období 18 roků od oznámení záměru státu obcím v naší lokalitě 

nepřijaly žádný zákon, který by tuto dlouhodobou problematiku řešil směrem k obcím a 

jejich občanům. 

6. Atd. 
 

 

Stále se ptáme:  

Proč mají hrát hlavní roli peníze a ne demokratické rovné jednání ze strany státu??    

Je nutné realizovat jediné státem navrhované řešení, zakopat strategický radioaktivní materiál 

nenávratně pod pošumavské vesnice? 
 

Pane ministře Havlíčku, nelze vše měřit jen penězi! O podobné úplatky nestojíme! 
 

 

Zdravíme,  

- Obec Chanovice – P. Klásek (starosta) 

- Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) 

- Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta) 

- Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) 

- Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta)  

- Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta)  


