
Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště

 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý 
kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si 
Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště 
vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí 
s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu, protože:

1. Rozhodují proti vůli občanů. SÚRAO postupuje proti názoru obyvatel v obcích ohrožených 
výstavbou úložiště a v roce 2016 hodlá začít s geologickými průzkumnými pracemi. Nerespektuje 
výsledky 28 platných místních referend [1] a názory samospráv i místních spolků. V důsledku toho 
jsou stanovená průzkumná území na všech sedmi lokalitách zpochybněna žalobami celkem 18 obcí 
a 6 spolků a další spolky se k žalobám připojují jako osoby zúčastněné.

2. Nejsou přijata lepší zákonná pravidla. V geologických průzkumech SÚRAO pokračuje, aniž 
by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Návrh zákona, o posílení práv 
obcí, který připravila Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti [2], má před sebou ještě 
dlouhou a nejistou cestu vládou a Parlamentem.  

3. Není jasné, podle čeho stát v roce 2017 rozhodne, které lokality vybere do užšího výběru 
a ani jak k tomu přispějí nyní plánované průzkumné práce. Jde přitom o klíčový výběr, po 
němž na některých z dnešních lokalit budou pokračovat práce směřující k vybudování úložiště a na 
jiných si oddechnou.

V problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva neexistuje celospolečenská diskuse, do níž by
se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést 
důsledky nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které nemají zákonnou možnost 
rozhodování o své budoucnosti ovlivnit, je nepřijatelné.

Dárek zaslali:

Jaroslav Kofroň, starosta obce Božetice
Petr Klásek Černický, starosta Chanovic
Vladimír Mašek, starosta Jistebnice
Milan Vopálenský, místostarosta městyse Nový Rychnov
Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně
Jan Vavřička, starosta Pačejova
Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru
Marie Šittová, osadní výbor Makov
Alena Slavingerová, spolek 2. Alternativa
Jana Vitnerová, spolek Bezjaderná vysočina
Edvard Sequens, spolek Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
František Kába, spolek Jaderný odpad – děkujeme nechceme
Marta Rémanová, spolek Nechceme úložiště Kraví hora
Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec
Jiří Popelka, spolek Zachovalý kraj
Michal Šimůnek, spolek Za Radouň krásnější
Jitka Kantová, spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí
Dagmar Dítětová, spolek Zdravý domov Vysočina
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