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V Chanovicích 17. 9. 2018
Věc: plýtvání státními penězi a zavádějící informace SÚRAO
Paní ministryně Nováková, dobrý den.
Jménem Obce Chanovice zasílám jeden výtisk časopisu „Zprávy ze správy léto 2018“.
Považujeme za organizačně zbytečné a za plýtvání penězi, když nám na obecní úřad
SÚRAO zasílá těchto časopisů 200 ks.
V první polovině srpna nám nějaká přepravní služba doručila balík těchto časopisů. Když
jsem kontaktoval pracovníky SÚRAO, tak mi bylo sděleno, že se jedná o informovanost
našich občanů a o dialog ohledně úložiště radioaktivních odpadů. Za měsíc a půl žádný občan
nepožadoval tento časopis. Stejné časopisy distribuuje někdo pro SÚRAO do poštovních
schránek u domů v naší obci. Škoda peněz na barevně tištěné časopisy na tak pěkném papíru,
které opakovaně končí v kontejnerech na tříděný papír.
A to nemluvím o zavádějícím obsahu textů. Jestli vydávání tohoto časopisu považuje
pan Slovák ze SÚRAO za dialog s veřejností o řešení problému „kam s jadernými
materiály“? No nevím.
Ale pan ředitel Slovák již řadu roků je pro nás nedůvěryhodným. Řada zkreslených informací,
nejasné postupy při jednání s obcemi a přehlížení nás venkovských lidí v naší lokalitě. Proto
se ani nepouštím do rozboru obsahu textů v časopisu.
Naše obec byla postavena před možnost vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva
a ostatních radioaktivních odpadů na našem území státními orgány cca před 15 roky.
Za tu dobu stále usilujeme o rovnoprávné postavení obcí v celém procesu. Státní instituce, ať
zákonodárné či výkonné, práva naší obce a zájmy občanů přehlíží.
Žádáme o pečlivé zvážení, zde je jediným řešením nenávratné uložení vyhořelého
odpadu z jaderných elektráren do hlubinného úložiště a provedení revize tohoto řešení.
Žádáme o zákonné zajištění práv obcí a jejich občanů.
Za zastupitelstvo Obce Chanovice, starosta obce Petr Klásek.
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