
Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
z 11. května 2018

Platforma může přispět přípravě zákona o úložišti
Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu v demisi Tomáši Hünerovi 

Platforma proti  hlubinnému úložišti  požádala  ministra  průmyslu  a  obchodu Tomáše 
Hünera,  aby i  její  zástupci  byli  vedle zástupců obcí  z jednotlivých lokalit  přizváni  k 
jednání mezirezortní expertní skupiny, která má připravit legislativní řešení zapojení 
obcí do procesu výběru hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Platforma 
proti  hlubinnému úložišti  nyní  sdružuje  26  dotčených  měst  a  obcí  a  12  občanských 
spolků a rozšíření o další 2 města a 1 spolek je těsně před schválením.   Je tak těžko 
přehlédnutelným  zástupcem  občanů  z  lokalit  vytipovaných  pro  úložiště.  Snaží  se 
prosazovat otevřený a průhledný způsob hledání řešení problému jaderných odpadů, v 
němž budou mít  obce  zákony  dostatečně  garantované  možnosti  hájit  své  oprávněné 
zájmy. 
     Platforma zároveň ministra upozornila, že za smysluplnou považuje účast zástupců obcí, 
jen pokud budou plnohodnotnými členy expertní skupiny s právem podávat vlastní návrhy a 
mít  právo  spolurozhodovat  o  přijatých  doporučeních.   Práce  skupiny  by  se  také  měla 
rozeběhnout co nejdříve, protože již do konce června tohoto roku má  „ministr 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“,  jak  zní  úkol  usnesení  vlády  č.  27  ze  16.  ledna  2017.  Ministr 
průmyslu opakovaně potvrzoval, že červnový termín platí.  Přitom od ledna 2017 k žádným 
výsledkům ministerstvo nedospělo a od jmenování Tomáše Hünera se pak již expertní skupina 
nikdy nesešla. 

   Není tak dosud naplněn ani nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který v par. 108 odst. (4) 
se  zvláštním  zákonem  počítá:  „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.“.
Petr Nohava, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Celý proces hledání lokality  
k uložení  tisíců  tun  jaderného odpadu by  se měl  zastavit  do  doby,  než  bude připraven a  
schválen slibovaný zákon o zapojení  obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště.  
Zároveň je naprosto nezbytné, aby bylo zastaveno podávání žádostí o nová průzkumná území  
na všech lokalitách ze strany Správy úložišť jaderných odpadů.“ 

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

V příloze: Otevřený dopis Platformy proti hlubinnému úložišti ministrovi průmyslu a 
obchodu Tomáši Hünerovi z 10. května 2018


