Zápis z jednání zástupců obcí v rámci tzv. lokality Březový potok k problematice hlubinného úložiště.
Datum konání: 13. 2. 2016 od 17.oo hodin

Místo konání: Olšany

Přítomni:
- Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta)
- Obec Olšany – Z. Kříž (starosta)
- Město Horažďovice – Ing. M. Forman (starosta), Ing. M. Chlan (člen rady města)
- Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta)
- Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta)
- Mgr. Karel Zrůbek – předseda Pracovní skupiny pro dialog (PS)
- Miroslav Panuška – PS + Sdružení JODN Pačejov
- František Kába – PS + Sdružení JODN Pačejov
- Obec Chanovice – P. Klásek (starosta)

JEDNÁNÍ
1. Současná situace ohledně problematiky „úložiště“
- Schůzka byla dohodnuta pro společné jednání představitelů dotčených obcí a členů Pracovní skupiny pro
dialog (PS). Všichni zúčastnění deklarovali, že jejich zájem je, aby na Horažďovicku nebylo stavěno
úložiště radioaktivních odpadů a nebyly prováděny průzkumné geologické práce směřující k úložišti.
- Informace o oslovení cca 170 poslanců Parlamentu ČR, všichni mimo poslanců za KSČM, ohledně
projednávání novely Atomového zákona. Požadavek, aby problematika tzv. definitivního ukládání
radioaktivního odpadu byla řešena samostatně. Z důvodu mimořádnosti stavby, mnoha neznámých okolností
a uvažovaného časového úseku trvání 100.000 let.
- Pět obcí z lokality vrátilo „motivační příspěvek“ zpět na účet, z kterého byl odeslán. Zatím bez dalších
informací. Jen Obec Maňovice, z důvodu jiných vnitřních problémů, má peníze na svém obecním účtu.
2. Situace ohledně žaloby podané obcemi z lokality na MŽP
- Soudní řízení probíhá. MŽP zaslalo soudu vyjádření k žalobě, právní zástupce na to kontroval „replikou“.
Dle právního zástupce Mgr. P. Douchy bude zřejmě výsledek k naší společné žalobě od soudu zamítavý.
Pak by zbývala ještě malá šance podat dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Za současnou
žalobu budeme doplácet dohromady cca 10.000,- Kč.
3. Pracovní skupina pro dialog
- Všichni přítomní starostové mají velké výhrady k presentování významu PS veřejnosti, především ve
všech možných médiích a to na požadavek SÚRAO. PS ve skutečnosti nemá žádný vliv na průběh činností
SÚRAO a celého procesu ohledně chystaných geologických průzkumů a následně přípravy realizace stavby
úložiště. Řešené problémy jsou jen zástupné. K. Zrůbek zdůraznil, že PS je jen poradní orgán pro Vládu ČR.
- Všichni tři členové PS objasnili jejich pozici, když vidí význam jejich účasti především pro získávání
aktuálních informací a navazování vhodných kontaktů. A jako hlavní považují bránit zdejší region.
- Byla vedena diskuse o ponechání mandátu (zastupování obcí a občanů zdejší lokality) dvěma členům PS
K. Zrůbkovi a F. Kábovi. Dohoda zatím ponechat stávající stav a celou situaci znovu zvážit a cca za měsíc
se k jednání vrátit. M. Panuška je do PS nominován pačejovským sdružením JODN, a tomuto sdružení
náleží rozhodovat o jeho nominaci či případném odvoláním z PS.
4. Různé a závěr:
- Bude připraven požadavek za zdejší lokalitu pro jednání PS v Praze 16. 2. 2016, zajistí P. Klásek.
- V sobotu 23. dubna 2016 bude uspořádána společná akce v rámci „Dne proti úložišti“. Zástupci
jednotlivých obcí připraví podněty a na počátku března proběhne setkání starostů ohledně přípravy akce.
- Nutno obracet se na vrcholné politiky, instituce, sousední větší města se žádostmi o podporu a poskytovat
jim aktuální informace o problematice „úložiště“ a o našich požadavcích.
- Důležité je a bude, soustředit se na společné hájení zájmů zdejší lokality a zdejších občanů.
- Jednání trvalo od 17.oo do 19.oo hodin.
- Další schůzka bude svolána operativně.
Zapsal: Klásek P.
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