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Na vědomí ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi
Otevřený dopis
V Moraveckých Pavlovicích 13. května 2019
Vážený pane předsedo vlády,
dovolujeme si zareagovat na Vaše prohlášení učiněné po letošním pražském European Nuclear
Energy Forum, v němž jste se spolu se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim přihlásili ke
společnému mezinárodnímu řešení hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva.
Jako zástupci samospráv i obyvatel z měst a obcí, kde by hlubinné úložiště mohlo vzniknout a
natrvalo tak proměnit naši budoucnost (Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 47 obcí a spolků
z osmi lokalit), jsme vážně znepokojeni představou, že by pod našimi domovy mohl skončit i
zahraniční odpad. Současná legislativa ukládání jaderného odpadu ze zahraničí nepovoluje. Myšlenka
společného úložiště jaderných odpadů byla zamítána jako nereálná a obyvatelé českých měst a obcí
dotčených vyhledáváním lokality pro hlubinné úložiště byli zástupci zodpovědných státních institucí
ujišťováni, že zahraniční odpad u nás skončit nemůže.
Rádi bychom se Vás tedy zeptali, jak máme Vašemu prohlášení rozumět? Znamená to, že se začíná
vážně uvažovat o společném řešení problematiky jaderných odpadů? Jedná se o čistě československé řešení nebo jde o zapojení více zemí? Jde o hledání místa na území České republiky anebo
někde jinde v zahraničí, kde by byla garantována dlouhodobá bezpečnost a souhlas dotčených
komunit? Jaké konkrétní kroky v tomto již česká strana podnikla? Jaký je další časový plán?
Chceme Vás také upozornit, že přestože stále pokračují práce na hledání úložiště již na devíti
českých a moravských lokalitách, doposud chybí mnoho let slibovaný zvláštní zákon, který by řešil
posílení pozice dotčených obcí při vyhledávání úložiště. A na svou příležitost čeká otevření odborné
debaty i nad jinými cestami řešení problému jaderného odpadu, než je konečné uložení.
Vzhledem k tomu, že jedním z důvodů zmíněné mezinárodní spolupráce, má být vysoká
ekonomická náročnost stavby úložiště, upozorňujeme Vás na hrozící deficit českého jaderného účtu
pro likvidaci radioaktivních odpadů, který bez navýšení poplatků od původce vyhořelého paliva
nedokáže pokrýt všechny budoucí plánované výdaje.
Vážený pane premiére, rádi bychom Vás požádali o schůzku se zástupci Platformy k problematice
vyhledávání hlubinného úložiště tak, abychom ji mohli rozebrat podrobněji, než jak to umožňuje
tento dopis.
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