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Znamená nový ředitel Správy úložišť potřebnou změnu? 
 

Ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) byl jmenován Lukáš Vondrovic poté, co 
jeho předchůdce Jan Prachař skončil po policejním obvinění z manipulace s veřejnými zakázkami ve 
vazbě. Platforma proti hlubinnému úložišti se na dnešním jednání své Rady rozhodla požádat nového 
ředitele o schůzku. Na ní bychom rádi vyjasnili vzájemné postoje k plánovaným geologickým pracím, 
ale také k uvažovanému urychlení harmonogramu přípravy úložiště v době energetické krize a k bu-
doucí roli samospráv i občanů dotčených obcí při rozhodování.  

Zmíněná kriminální kauza přispěla k dalšímu poklesu již tak nízké důvěry starostů i obyvatel obcí z lo-
kalit ohrožených konečným hlubinným úložištěm vysoce radioaktivních odpadů v odborně nestranný 
postup úřadu. Chceme proto zjistit, jakými kroky hodlá jeho nové vedení situaci změnit. Od ředitele 
Vondrovice také očekáváme podporu při prosazování slíbeného zákona, který má posílit práva obcí při 
hledání a povolování úložiště. 

Petr Klásek, starosta obce Chanovice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Změny ve 
vedení SÚRAO přišly těsně po komunálních volbách. Určitě bude vhodné a potřebné, aby došlo co 
nejdříve k pracovnímu setkání nových starostů z dotčených ohrožených obcí s novým ředitelem Správy 
úložišť. Za Platformu budeme žádat o setkání již nyní.“  

„Opět nastává čas očekávání změny přístupu státních orgánů směrem k občanům a samosprávám. Dů-
ležitá bude role pana Vondrovice a činitelů z Ministerstva průmyslu při přípravě potřebného zákona, 
který by tuto ojedinělou a specifickou problematiku celistvě a koncepčně řešil i se všemi dopady na obce 
a jejich občany. Kvalitní zákon je jedním z hlavních požadavků obcí.“ 

Vidím dnešní složitou situaci a jmenování nového ředitele SÚRAO jako možnost a nutnost začít férově 
od počátku". 

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosa-
zení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními od-
pady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí 
o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. 
www.platformaprotiulozisti.cz 
 

Další informace může poskytnout:  

Petr Klásek, starosta obce Chanovice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 606 745 795, 
e-mail: obec.chanovice@email.cz  

 

http://www.platformaprotiulozisti.cz/

