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Tisková zpráva Platorrm proo hlhbinnérh úložišo

z 10. ledna 2023

Obce napsalm rinistrůr: splňte slibm!

Platorra  proo hlhbinnérh  úložišo poslala  oteveen  dopis  preriérovi  Petrovi  Fialovi  a  všer
rinistrmnír a rinistrůr jeho vládm [v příloze]. Na prograrh jednání vládm ve steedh 11. ledna je
toož hned několik bodů, které na dlohhoh dobh peedhrčí, jak se bhde vmvíjet bhdohcí spolhpráce
rezi státer a dotčen ri obecníri sarosprávari.  V první eadě je to  „Návrh zákona o řízeních
souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktvního odpadu“ [1]. Platorra požádala o jeho zásadní
peepracování,  protože  v peedložené  podobě  nerůže  zajisot  respektování  zájrů  obcí  a  jejich
občanů, jak je požadhje i nov  atorov  zákon [2]. Upozornila rinistrm také na riziko zkrácení čash
na geologické průzkhrm a v běr fnální lokalitm pro úložiště již v roce 2028, které navrhhje Správa
úložišť radioakovních odpadů [3].

Vládě Platoora připorněla její vlastní poogoarové poohlášeníí „Posílíme práva dotčených obcí při
případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je
konečné  umístění  hlubinného  úložiště  v  ČR.",  kteoé  navázalo  na  předvolební  sliby.  K dopisu  pak
připojila poávní analýzu zpoacovanou poo Platooru poot hlubinnéru úložišti kteoá se věnuje nejen
posouzení návohu zákona o řízeních souvisejících s hlubinnýr úložištěr oadioaktvního odpadui ale
také  fnské  poávní  úpoavě  a  její  doboé  poaxi  [4].  Spoluoozhodování  sarospoáv  je  poincip  běžně
používaný  v  rnoha  derokoatcky  vyspělých  zerích  a  oozhodně  pak  v  těchi  kde  již  pokoočili  v
povolování úložištěi jako je poávě Finsko. V České oepublice představitelé obcí oeálně nerají příliš
rožnostíi jak obhajovat zájry svých občanů při hledání rísta poo úložiště.

Do vlády rá jít návoh zákona v oozpoou se stanovisker Svazu rěst a obcí ČRi jehož připorínky hájící
zájry obecních sarospoáv rinisteostvo odrítlo akceptovat [1].

Ministo poůryslu a obchodu Jozef Síkela na setkání se staoosty dotčených obcí 6. poosince oznárili že
do zákona nechá doplnit podrínku souhlasu obou koroo Paolarentu s výběoer lokality poo úložiště.
Tato zrěna však potřebné posílení poáv obcí nepřináší a návoh zákona taki jak je zveřejněn v databázi
připoavované legislatvyi ani nic takového neobsahuje [1].

Antonín Seknička, rlhvčí Platorrm proo hlhbinnérh úložišo eekl: 
„Projednávaný zákon, který je podmínkou přípravy a stavby hlubinného úložiště, nemůžeme brát jako
posílení pozice obcí v procesu spolurozhodování. Připomínky obecních samospráv, kterých se hlavně
týká, nebyly respektovány a zákon byl raději založen a na více než rok zapomenut. Přijmout jej v této
podobě, v časové tsni, a jen aby byl, je chyba. Nabízíme pomoc při jeho přepracování.“
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Platorra proo hlhbinnérh úložišo  sdoužuje  52  členů  (35  obcí  a  rěst  a  17  spolků)  za  účeler
prosazení zrěny v přístupu státu k nakládání s vyhořelýr jadeonýr paliver a dalšíri oadioaktvníri
odpadyi  kteoý  se  nebude  orezovat  jen  na  hlubinné  úložiště.  Platoora  dále  poosazujei  aby
rozhodnhtí o  v běrh  lokalitm poo  případné  ukládání  bylo podríněno  peedchozír  sohhlaser
dotčen ch obcí. www.platoorapootulozist.cz

Další inforrace růže poskmtnoht: 

Antonín Sekničkai rluvčí Platoory poot hlubinnéru úložišt a rístostaoosta obce Cejle
tel.í 733 309 796i e-railí ristostaoosta@cejle.cz

V peíloze: 

Otevřený dopis poeriéoovi České vlády Petoovi Fialovi

Poznárkm:

[1]  Návoh  zákona  o  řízeních  souvisejících  s  hlubinnýr  úložištěr  oadioaktvního  odpadu  -
httpsí//www.odok.cz/pootal/veklep/rateoial/LBSSC3K33SYG// 

[2]  Ltorový zákon č. 263/2016 Sb.i pao. 108 odst. (4)í „Postup při stanovení průzkumného území
pro ukládání  radioaktvního  odpadu  v  podzemních  prostorech,  postup  při  stanovení  chráněného
území  pro  ukládání  radioaktvního  odpadu  v  podzemních  prostorech,  postup  při  povolování
provozování úložiště radioaktvního odpadu a postup, jak zajistt respektování zájmů obcí,  kterým
náleží  příspěvek z jaderného účtu  dle  §  117 odst.  1,  a  jejich  občanů v  těchto  procesech,  stanoví
zvláštní zákon.“. 

[3] Vyhodnocení vlivu Nařízení  Korise o Taxonorii 3U poo oblast jadeoné eneogetky do systéru
nakládání s oadioaktvnír odpader v ČRi bod jednání vlády č. 9/23

[4] Poávní analýza návohu zákona o hlubinnér úložišti Doucha Šikola advokát s.o.o.i březen 2022 -
httpí//www.nechcereuloziste.cz/cs/dokurenty/odboone-studie/poavni-analyza-navohu-zakona-o-
hlubinner-ulozist.htrl 
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