Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
z 18. dubna 2018

21. dubna 2018 - 4. ročník celostátního Dne proti úložišti
Lokality nejsou jen jména na mapě, ale zejména lidé, kteří tam žijí
V sobotu 21. dubna 2018 se v České republice uskuteční již čtvrtý ročník Dne proti
úložišti. V jeho rámci obce i spolky na osmi státem vytipovaných lokalitách pořádají
pochody, cyklovýlety, běžeckou štafetu, besedy, promítání filmu, koncert a další akce [1].
Poprvé se zapojí i obyvatelé nově přidané lokality Na Skalním, západně od Jaderné
elektrárny Dukovany, kteří také nesouhlasí s plány na úložiště pod jejich domovy.
Den proti úložišti opět zaštiťuje Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje již
25 měst a obcí a 12 spolků. Nově její řady rozšířila obec Pastuchovice z lokality
Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje.
Den proti úložišti má upozornit, že postup zodpovědných státních úřadů, zejména Správy úložišť
radioaktivních odpadů je nutné zásadně přehodnotit, protože nadále prohlubuje konflikt mezi státem a
samosprávami. Porušené sliby a zatajování informací naprosto podkopává důvěru obyvatel obcí i
starostů v celý proces. Panují oprávněné obavy, zda nalezené řešení bude tím nejlepším možným, jak
s jaderným odpadem nakládat.
Platforma proti hlubinnému úložišti požaduje:
- zapojení svých zástupců do přípravy zákona, který zajistí, rovnoprávnější postavení obcí
vůči státu při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a tedy
možnost účinněji hájit jejich oprávněné zájmy;
- zveřejnění kritérií výběru a postupu, podle něhož mají být již v letošním roce vybrány
čtyři lokality z dnešních devíti a který musí umožnit kontrolu výběru nezávislými, obcemi
vybranými odborníky;
- zveřejnění zpráv s výsledky geologických prací, studií proveditelnosti úložiště či
posouzení jeho vlivů na životní prostředí v jednotlivých lokalitách ještě před tím, než
podle nich bude proveden výběr čtyř lokalit pro další geologické práce;
- stažení nových žádostí o stanovení průzkumných území, o které začala Správa úložiš ť
radioaktivních odpadů žádat na všech devíti vytipovaných lokalitách , o průzkumná území
by mělo být žádáno až po otevřeném a oponovaném výběru lokalit.

Od roku 2012 je obcím slibován zákon o jejich zapojení do procesu výběru úložiště, ale jeho
návrh není dodnes na stole, ačkoliv s jeho vznikem počítá i nový atomový zákon. Expertní
skupina pověřená jeho přípravou dlouhodobě nevykazuje žádnou činnost. Ministr průmyslu
Tomáš Hüner opakovaně slibuje obnovení přípravy, včetně zapojení obcí, ale do dnešního dne
pro to neudělal nic konkrétního.

Petr Nohava, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Lokality nejsou jen jména na
mapě, ale zejména lidé, kteří tam žijí. Den proti úložišti znovu připomene, že těmto lidem

není lhostejný osud jejich domovů a jaké dědictví předají dalším generacím. Není možné, aby
stát ignoroval hlasy obyvatel dotčených obcí. Úložiště je stavba, která tady s nimi bude
navždy.“

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] Podrobnosti k akcím na jednotlivých lokalitách a kontakty na jejich organizátory naleznete
v příloze
a
na
webových
stránkách
www.platformaprotiulozisti.cz
a
www.nechcemeuloziste.cz .

