Obce a občané hájí svá práva

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
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Obce se budou bránit proti projektu hlubinného úložiště
Obce a spolky z lokalit, které vláda těsně před vánočními svátky potvrdila jako vhodné pro hledání
místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů - Březového potoka v Pošumaví, Horky na
Třebíčsku a Hrádku na Jihlavsku a které spolupracují v Platformě proti hlubinnému úložišti, se
budou dál bránit tomuto projektu. Využijí k tomu všechny dostupné legální možnosti, od
informačních aktivit po případné právní kroky. Obrátí se také na nově zvolené samosprávy
dotčených krajů a další politiky s žádostí o aktivní pomoc. Chtějí změny v legislativě, které zajistí
respektování jejich zájmů. V nadcházející aktualizaci vládní Koncepce nakládání s radioaktivními
odpady a vyhořelým jaderným palivem budou prosazovat dlouhodobé skladování jako alternativu
uložení do zemské hlubiny.
Starostům i občanům vybraných obcí vadí, že k výběru došlo navzdory neexistujícímu zákonu o
zapojení obcí do vyhledávání úložiště, který měl zlepšit nevyhovující postavení obcí v povolovacích
řízeních. Ten je jim slibován již desetiletí, od roku 2016 s jeho vznikem počítá také nový atomový
zákon [1]. Avšak ani ministr průmyslu Karel Havlíček nepřekonal etapu slibů a požadovaný zákon do
konce volebního období nevznikne. Bez toho nyní opět mohou přijít roky podvodů ze strany
zodpovědných státních úřadů, jaké obce zažily v předchozí etapě. Příprava, stavba i provoz
hlubinného úložiště při tom zásadně ovlivní životy ve vybraných obcích nejen v této generaci, ale i v
řadě dalších.
Platforma proti hlubinnému úložišti z důvodů důvěryhodnosti a transparentnosti požadovala, aby
celý dosavadní proces výběru lokalit Správy úložišť radioaktivních odpadů včetně podkladových zpráv
prošel revizí nezávislým oponentním týmem schopným posoudit problém výběru lokality pro
hlubinné úložiště v celé komplexnosti. Nestalo se, výsledky rychlé procesní analýzy firmy Deloitte
Advisory, provedené na objednávku ministerstva průmyslu, takovou oponenturou nejsou [2].
Dotčené obce budou také prosazovat, aby se plnohodnotnou alternativou vůči nyní vládou
preferovanému konečnému hlubinnému uložení vyhořelého jaderného paliva stalo jeho dlouhodobé
skladování. Pokud jaderný průmysl tvrdí, že nejde o odpad, ale o surovinu, dává taková strategie
smysl. V letošním roce mají probíhat práce na aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními
odpady a vyhořelým jaderným palivem České republiky, která se musí otevřít i této variantě.
Petr Klásek, starosta obce Chanovice z lokality Březový potok a mluvčí Platformy proti hlubinnému
úložišti řekl: „Ministr Havlíček po nástupu do funkce ministra průmyslu sliboval práva občanům,
opravdové zapojení obcí do případného jednání a hlavně zákon, který by tato práva zajišťoval. Nic z
jeho slibů se nenaplnilo, protože současná vláda obce a občany z jimi vytipovaných míst přehlíží. Není
to věc peněz, jak nám pan Havlíček podsouvá v dopise, je to principiální záležitost demokracie v naší
vlasti.“
Petr Piňos, starosta městyse Budišov z lokality Horka řekl: „Se zařazením našich obcí mezi lokality,
kde bude pokračovat hledání úložiště, zásadně nesouhlasíme, nevnímáme ho jako objektivní. Při svých
dalších krocích proti úložišti se budeme opírat o výsledky místních referend, která u nás proběhla a
v nichž občané úložiště odmítli."
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Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle z lokality Hrádek řekl: „Vládní potvrzení výběru i naší
lokality po přehlížení připomínek, bez legitimní oponentury a další odklady zákona o zapojení obcí,
znovu jen dokazují nedůvěryhodnost celého procesu výběru.“
„Nadále nesouhlasíme s výběrem naší lokality Hrádek a nemůžeme přijímat sliby státu o řádném
postupu, které sám stát následně v dalších krocích opakovaně porušuje.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem
prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními
odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby
rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem
dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz
Další informace mohou poskytnout:
Petr Klásek, starosta obce Chanovice (lokalita Březový potok) a mluvčí Platformy proti hlubinnému
úložišti, tel.: 606 745 795, e-mail: obec.chanovice@email.cz
Petr Piňos, starosta městyse Budišov (lokalita Horka), tel.: 724 857 095,
e-mail: pinos@mestysbudisov.cz
Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle (lokalita Hrádek), tel.: 733 309 796,
e-mail: mistostarosta@cejle.cz

Poznámky:
[1] Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., par. 108 odst. (4): „Postup při stanovení průzkumného
území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při stanovení chráněného
území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při povolování
provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým
náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech, stanoví
zvláštní zákon.“.
[2] „Provedená analýza není plným posudkem zvažovaného projektu zúžení lokalit pro hlubinné
úložiště, ani nepředstavuje znalecký posudek. Deloitte neručí za přesnost a pravdivost skutečných dat,
neboť není jejich autorem, a v rámci projektu nebylo cílem původ těchto dat ověřit,“ uvádí Deloitte
Advisory k provedenému Posouzení procesu hodnocení lokalit hlubinného úložiště v letech 2014 až
2020
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