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V Pluhově Žďáru dne 3. července 2018
Vážená paní ministryně,
jménem 31 měst a obcí a 13 spolků sdružených v Platformě proti hlubinnému úložišti Vám
blahopřeji ke jmenování do funkce ministryně průmyslu a obchodu České republiky. Zároveň
si Vás dovoluji požádat o schůzku k problematice způsobu vyhledávání hlubinného úložiště
vysokoradioaktivních odpadů, kterou nyní máte přímo ve své kompetenci.
Možnost uložení tisíců tun radioaktivních odpadů v blízkosti našich domovů vzbuzuje
v obyvatelích dotčených obcí oprávněné obavy. Úložiště je stavba, která navždy ovlivní život
tisícům dalších generací. I my si uvědomujeme, že problém jaderného odpadu je nutné řešit.
Ale vadí nám způsob, jakým se to děje a že naše hlasy jsou ignorovány.
Cílem Platformy proti hlubinnému úložišti je prosadit otevřený a průhledný způsob hledání
řešení problému jaderných odpadů, v němž budou mít obce zákony dostatečně garantované
možnosti hájit své oprávněné zájmy. V posledních letech neustále se měnící postup
zodpovědných státních úřadů vyvolává nedůvěru nejen v transparentnost procesu, ale také
nejistotu, zda nalezené místo bude garantovat nejlepší dostupnou bezpečnost po dlouhé
stovky tisíc let. Obavu vzbuzuje také to, zda miliardy utrácené nyní z jaderného účtu
nebudou v budoucnu chybět a to opět s dopadem na úroveň bezpečnosti.
Trápí nás, že mnoho let slibovaný zákon řešící zapojení obcí do výběru úložiště stále není
připraven. I když jej vyžaduje nový atomový zákon, a přestože vládní zadání z loňského ledna
ukládalo návrh věcného záměru zákona připravit do konce června letošního roku. Vaši
předchůdci ale nepřipravili nic a nyní Vám předloží návrh na posunutí termínu přípravy
zákona, aby hra na jeho přípravu mohla pokračovat. Chybějící zákon ovšem nebrání Správě
úložišť jaderných odpadů (SÚRAO) žádat už na devíti lokalitách o povolení průzkumných
území na geologické práce a dále tak vyhrocovat současnou situaci.
Vážená paní ministryně, rádi bychom se s Vámi setkali, projednali zmíněné problémy,
vysvětlili náš postoj a pokud možno i hledali cesty k překonání dnešního konfliktu.
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