
Obce a občané hájí svá práva

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
z 11. června 2019

Obce stále očekávají zásadní změny při hledání úložiště

Samosprávy a obyvatelé obcí, u nichž stát hledá místo pro uložení vysokoradioaktivních odpadů, se
dosud  zásadních  změn  nedočkaly.   Tak  dnes  v Dolní  Cerekvi  zhodnotilo  členské  shromáždění
Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 47 obcí a spolků, první čtyři měsíce po výměně
ředitele Správy úložišť  radioaktivních odpadů (SÚRAO) a odkladu výběru lokalit.  Pozitivně však
vnímají, že došlo k uklidnění vyhrocené situace mezi obcemi a státní správou a byly zpřístupněny
nesmyslně utajované zprávy s výsledky doposud provedených geologických a dalších prací. 

Platforma proti hlubinnému úložišti za problém považuje, že:

· Obcím  z lokalit  pro  úložiště  zatím  nebyl  předložen  slibovaný  návrh  zákona,  od  kterého
očekávají  posílení  dnešního  nedostatečného  postavení  dotčených  obcí  při  výběru  úložiště.
Podle  provedených  právních  analýz  dnes  samosprávy  reálně  nemají  mnoho  možností,  jak
obhajovat  zájmy  svých  občanů,  když  proti  nim  stojí  státní  úřady.  K případnému  hlubinnému
úložišti lze ale dojít jen v konsensu s komunitami, kterých se týká.

· Nebyla zveřejněna transparentní kritéria a postup, podle něhož by na základě zjištěných údajů
mělo dojít k výběru lokality pro další etapu geologických prací. Ten by již neměl probíhat za
přísně zavřenými dveřmi a měl by umožnit  sledování výběru nezávislými  odborníky,  ve které
budou mít obce důvěru.  

· Přestože  nejsou  splněny  výše  uvedené  dvě  základní  podmínky  pro  spravedlivější  postup,
v lokalitách  pokračují  geofyzikální  práce  SÚRAO  s cílem  vybrat  finální  lokalitu  pro  konečné
úložiště do roku 2025. SÚRAO ani nestáhlo podané žádosti o stanovení průzkumných území pro
geologické práce na všech devíti lokalitách. Spěch při výběru daný nereálnými časovými milníky
kritizují i zapojení odborníci. 

· Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  odmítá  úpravu  vládní  Koncepce  nakládání  s vyhořelým
jaderným  odpadem  a  radioaktivními  odpady  tak,  aby  umožnila  i  jiné  realistické  možnosti
naložení s nebezpečným dědictvím jaderné energetiky, než je trvalé hlubinné uložení.  A to i
navzdory faktu, že koncepce je právě v těchto dnech doplňována na základě infringementu, který
vůči České republice pro neplnění unijní legislativy vede Evropská unie. 

Platforma  proti  hlubinnému  úložišti  si  také  zvolila  své  mluvčí  na  další  období  na  základě
preferovaného rotačního přístupu. Od 1. července se jejím mluvčím stane starosta Chanovic Petr
Klásek, 1. ledna jej vystřídá starosta Jistebnice Jiří Popelka, po dalším půlroce starosta Pluhova Žďáru
Petr Nohava a po něm pak Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora.

Martin Schenk, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Od začátku roku bedlivě sledujeme,
jak bude MPO a SÚRAO plnit sliby, které dali obcím představitelé těchto organizací. Ani po 100 dnech
vlády nového ředitele SÚRAO se však řešení problémů kupředu moc neposunulo. Například slibovaný
návrh zákona o hlubinném úložišti měl být starostům obcí předložen do konce května. Zatím se tak
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ale nestalo. Doufáme, že v dalších týdnech dojde k nápravě, a MPO i SÚRAO budou plnit úkoly, které
si jejich zástupci sami stanovili na jednáních s občany dotčených obcí.“

Další informace může poskytnout: 

Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora z.s. a mluvčí Platformy proti 
hlubinnému úložišti, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu 
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