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Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti 

ze 6. ledna 2020 

SÚRAO přiznalo, že dojde k odkladu výběru lokality pro úložiště 

Zatím ale trvá na snížení počtu lokalit, i když chybí zákon 

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v Plánu činnosti na letošní rok [1], který má dnes 
odsouhlasit vláda, přiznává, že dojde k posunutí časových milníků výběru lokality pro úložiště 
oproti schválené Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. 
Takový posun při jednáních se starosty až dosud zásadně odmítala. Obce a spolky sdružené 
v Platformě proti hlubinnému úložišti ale kritizují, že k odkladu nemá dojít v případě prvního kroku 
– výběru preferovaných čtyř lokalit z dnešních devíti. SÚRAO i Ministerstvo průmyslu hodlají 
dodržet termín tohoto výběru v červnu 2020 navzdory tomu, že slibovaný návrh zákona o zapojení 
obcí je teprve v plenkách [2].  Jeho aktuální podobu, která postavení obcí nezlepší, navíc starostové 
ostře odmítají [3].    

    Podle názoru Platformy proti hlubinnému úložišti by mělo dojít k odkladu výběru lokalit, než budou 
platit takové zákony, které zajistí rovnoprávnější postavení dotčených samospráv vůči státní správě a 
které umožní obcím i veřejnosti účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s  
radioaktivním odpadem.  

     Jiří Popelka, starosta obce Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: „Ministr 
průmyslu Havlíček sice obcím slíbil, že SÚRAO nepožádá o povolení nových průzkumných území dříve, 
než zákon o zapojení obcí vstoupí v platnost, ledaže by získal souhlas samospráv z lokality. Jenže v 
navržené podobě obcím zákon nepomůže a čeká nás kolem něj ještě dlouhé dohadování. Ministr by 
neměl tolik tlačit ani na výběr preferovaných lokalit, dokud nebudou jasná pravidla a těmi je pro nás 
schválená legislativa.“ 

 

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 47 členů (32 obcí a měst a 15 spolků) za účelem 
prosazování takového způsobu 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. www.platformaprotiulozisti.cz 

Další informace může poskytnout:  

Jiří Popelka, starosta obce Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 602 442 799, 
e-mail: starosta@jistebnice.cz 
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Poznámky: 

[1] „Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2019, tříletý plán a dlouhodobý plán“: 
"Ačkoliv cílem činností Správy je dodržet termín výběru finální lokality stanovený Koncepcí nakládání s 
RAO a VJP, tedy rok 2022 pro doporučení 2 lokalit a rok 2025 pro výběr finální lokality, je možné, že se 
vzhledem k potřebě dokončit geofyzikální měření na všech devíti lokalitách v roce 2019 a provést 
jejich zúžení na čtyři v roce 2020 tyto milníky nepodaří splnit. Proto bude po výběru zúženého počtu 
lokalit navržena aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP a posunutí těchto milníků." 

[2]  Návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k 
výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, 
https://apps.odok.cz/veklep-
detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBK2DGZSA&tab=detail 

[3]  Stanovisko Platformy proti hlubinnému úložišti k postupu přípravy věcného záměru zákona o 
zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště, 
http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/stanovisko-k-postupu-pripravy-vecneho-zameru-
zakona-o-zapojeni-obci-do-procesu-vyberu-a-vystavby-uloziste.html  
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