
 
 

 
Mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti 
Petr Klásek, starosta obce Chanovice, Chanovice 36, 341 01  Horažďovice 
tel.: 376 514 353, 606 745 795, email: obec.chanovice@email.cz 

 

 

  

 

 

                       

V Chanovicích 20. 12. 2016                                                                                                                 

 

Věc: problém tzv. trvalého hlubinného úložiště radioaktivních odpadů – „Platforma 

proti hlubinnému úložišti“ - žádost o podporu. 

 

Vážený pane hejtmane Bernarde, 

 

obracím se na Vás jménem letos nově vzniklé „Platformy proti hlubinnému úložišti“, 

která sdružuje 17 obcí a 11 spolků ze všech sedmi lokalit vybraných pro hlubinné 

úložiště v České republice. Dvě z nich leží na území Plzeňského kraje.   
Téma vyhledávání úložiště radioaktivních odpadů je již druhé desetiletí velkým problémem 

v dotčených lokalitách, jednání Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) přináší našim 

občanům nespokojenost a obavy.   

 

Cílem zmíněné Platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého 

jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce 

a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. 

Chceme Vás tímto, pane hejtmane, požádat o pomoc a podporu Plzeňského kraje.  Důležitý je 

pro nás dlouhodobý rozvoj dotčených území a zachování plnohodnotného života pro naše 

občany.  

 

Společně podáváme požadavky na zodpovědné instituce ČR, ve kterých chceme: 

- přijetí zákona, který by postavení obcí posílil a postavil na rovnoprávnou úroveň s orgány 

státu. S tím, že bez souhlasu dotčených obcí nebude na jejich správních územích úložiště 

radioaktivního odpadu umístěno. Stát názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště 

nerespektuje. Průzkumné práce zahájil, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější 

postavení obcí a státu.  

- nastavení transparentních a srozumitelných kritérií výběru vhodného místa pro úložiště. 

Podle dosavadních zkušeností SÚRAO postupuje nekoncepčně a plánované průzkumné práce 

tak nemohou přinést dostatečné informace potřebné ke snížení počtu lokalit.  

- otevřít debatu i o jiných možnostech řešení problému jaderného odpadu, které bude mít co 

nejmenší dopady na život lidí a životní prostředí. 

Do té doby by neměly být prováděny žádné průzkumné práce. Což je nyní velmi aktuální, 

jelikož SÚRAO požádalo Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platnosti pro 
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průzkumné práce o další dva roky ve všech lokalitách. Nesouhlasíme, aby na správních 

územích našich obcí bylo stanoveno průzkumné území pro možnost vybudování podzemního 

úložiště vyhořelého jaderného paliva.  

Vážený pane hejtmane, rádi bychom Vás i vedení Plzeňského kraje požádali o schůzku, na 

kterém bychom prohovořili celou problematiku podrobněji. Děkuji. 

 

S přáním příjemných Vánočních svátků 

Petr Klásek, starosta Obce Chanovice a současný mluvčí „Platformy proti hlubinnému 

úložišti“. 

 

 

Připojuji: 

-  základní informaci o „Platformě proti hlubinnému úložišti“  

- tiskovou zprávu ohledně nynější situace.  

 


