Území u Horažďovic je stále ohroženo úložištěm radioaktivních odpadů, aneb rok 2017.
V lokalitě Březový potok sedmnáct vesnic a jejich občané mají starosti v souvislosti s navrhovaným
úložištěm. Jsou to lidé z obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor. Ale obavy
mají i další lidé z Horažďovicka, proto přímo dotčené obce různými jednáními a průzkumy, podporují
města (ORP) Horažďovice a Nepomuk.
Tyto obce společně podávají požadavky na zákonodárné instituce ČR a žádají:
1. Přijetí zákona, který by postavení obcí posílil a postavil na rovnoprávnou úroveň. S tím, že bez
souhlasu dotčených obcí nebude na jejich správních územích úložiště umístěno. Stát totiž nerespektuje
názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště.
2. Aby plánované průzkumné práce měly jasně stanovená kritéria výběru vhodného místa pro úložiště.
Stát také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů, a tím i zvyšování množství vyhořelého jaderného
paliva, bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního odpadu vyřešit.
3. Aby nebyly prováděny žádné průzkumné práce, dokud nebudou vyřešeny a zákony ošetřeny první dva
body této žádosti.
O podporu těchto požadavků byli aktuálně požádáni poslanci a senátoři zvolení v Plzeňském kraji.
Co se, mimo jiné, událo v roce 2017:
- „Tiskové a mediální“ schůzky v Praze, Plzni a vícekrát v lokalitě, pro informovat veřejnosti.
- Jednání na MŽP v Praze s ministrem Brabcem a jeho spolupracovníky z ministerstva.
- Jednání na MPO s novým ministrem Havlíčkem a k tomu jednání s představiteli SÚRAO.
- Jednání na Krajských úřadech Ústí nad Labem a České Budějovice, spolupráce se sousedy.
- Jednání v Parlamentu ČR v Praze se členy poslaneckého výboru pro životní prostředí.
- Jednání s radními Plzeňského kraje s výsledkem – usnesení rady kraje na podporu obcí.
- Společné nesouhlasné vyjádření k dalšímu kolu povolení průzkumů zaslané na MŽP.
SÚRAO letos nemělo povolení k průzkumům, protože MŽP původně zamítlo jeho žádost o prodloužení
prací na rok 2017. Přesto byly prováděny takzvané výzkumy. K nim prý povolení nepotřebuje, přestože
cizí lidé vstupují na pozemky obecní i soukromé, provádí zde značení, měření a další práce.
Ke konci roku MŽP zrušilo zamítavý verdikt k povolení průzkumů a povolovací proces byl znovu
zahájen. Proti tomuto celá naše lokalita podporovaná městem Horažďovice podala protest. A je
připravena naše společná žaloba na rozhodnutí ministra.
Všechny dotčené obce vstoupily do republikové „Platformy proti úložišti“. „Platforma“ vyjadřuje
společný zájem a cíl, zajistit celospolečenskou debatu a přijetí zákonných práv obcí a jejich lidí. Dovětek
„proti úložišti“ vyjadřuje nespokojenost se současným diskriminačním stavem od státu směrem k obcím.
Prvním mluvčím Platformy byl zástupce zdejší lokality, pro zdůraznění odporu k současné situaci ve
všech zdejších obcích. Proběhlo zde i republikové setkání členů, zástupců ze všech vytipovaných míst.
V lokalitě proběhly např. tyto akce, které účastí a podpisy na petičních listech podpořily tisíce lidí:
- Organizace a průběh lednového 14. ročníku protestního pěšího pochodu v Chanovicích.
- Dubnový 3. ročník republikového Dne proti úložišti, který proběhl ve všech vesnicích.
- Letní protestní setkání a cyklo a pěší akce Pačejov – Maňovice.
„Hledat úložiště je významný společenský úkol, a těm, kteří nesou břímě, musí být dáváno najevo, že si
jich společnost za jejich přístup váží a ctí jejich vstřícnost. Bohužel jednání řady státních institucí nás
nepřesvědčilo, že je s dotčenými obcemi a jejich lidmi jednáno na rovinu.“
Zdravíme a děkujeme,
- Obec Chanovice – P. Klásek (starosta)
- Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta)
- Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta)
- Obec Olšany – Z. Kříž (starosta)
- Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta)
- Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta)
- Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta)
1

