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V Chanovicích dne 20. března 2017
OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás jménem našich členů - obcí a spolků dotčených výběrem místa pro
stavbu konečného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Jste nyní pověřen řízením
Ministerstva průmyslu a obchodu, které má tuto problematiku, jež ale svým významem i svými
dopady přesahuje téma energetiky, přímo ve své gesci.
Jak patrně víte, v důsledku chyb Správy úložišť radioaktivních odpadů již neexistují
průzkumná území pro geologické průzkumy ve vytipovaných lokalitách a nebyly provedeny
zdaleka všechny potřebné průzkumy. SÚRAO přesto hodlá na základě jen dílčích dat vybrat
lokality pro další a hlubší geologické práce. Tím jsou však jasně zpochybněna geologická a
související bezpečnostní kritéria výběru úložiště.
Postup státu vyvolává nedůvěru nejen v transparentnost procesu, ale také nejistotu, že
nalezené místo bude garantovat nejlepší dostupnou bezpečnost po dlouhé stovky tisíc let.
Chceme Vás, pane premiére, požádat, abyste zvážil pozastavení současného zmateného
hledání úložiště. Jsme přesvědčeni, že nejprve je potřeba dohodnout a ukotvit potřebná
pravidla a zákonné garance. V případě politické vůle nemusí být přestávka příliš dlouhá.
Obavy, že by nemohl být naplněn cílový termín pro spuštění hlubinného úložiště do provozu
v roce 2065, se zdají být liché. V harmonogramu přípravy jsou časové rezervy.
Nemáme dosud schválenou novou vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a
vyhořelým jaderným palivem, která by měla poctivě porovnat a zvážit všechna rizika a přínosy
uskutečnitelných řešení. To, které bude upřednostněno, by ale mělo mít co nejmenší dopady
na životní prostředí a na život lidí v dotčených obcích.
Již mnoho let slibovaný zákon, který má řešit zapojení obcí do výběru úložiště, nedokázalo
ministerstvo průmyslu vysvětlit svým vládním partnerům a jeho příprava byla odložena na
termín daleko po volbách. K dalšímu výběru lokalit ze strany SÚRAO tak dojde opět bez lepší
garance práv pro samosprávy a občany dotčených lokalit.
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Vážený pane premiére, rádi bychom se s Vámi setkali, projednali zmíněné problémy a sdělili
Vám další fakta, což rozsah tohoto dopisu neumožňuje. Též společně hledali řešení problému
vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, které bude otevřené, průhledné a v
němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své
oprávněné zájmy.
Jménem Platformy proti hlubinnému úložišti za Vaši pomoc děkuji,

mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta Obce Chanovice Petr Klásek.

P.S.:
Upřesnění k názvu.
Název má dvě části. „Platforma“ vyjadřuje společný zájem a cíl – zajistit celospolečenskou debatu
o problému včetně otevřeného procesu hledání řešení a vytvoření přijetí zákonných práv obcí
a jejich lidí v celém procesu. Dovětek „proti úložišti“ vyjadřuje společnou nespokojenost
se současným diskriminačním stavem od státu směrem k obcím.
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