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Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti 

z 25. října 2021 

Platforma žádá předsedy stran vítězných koalic:  změňte přístup 

státu k jadernému odpadu a nezapomeňte na obce! 

 

Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila předsedkyni a předsedy stran vítězných koalic 
v parlamentních volbách (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů), kteří připravují program nové vlády, 
aby nezapomněli na tisíce obyvatel, na které dnes dopadá vládní záměr vybudovat konečné úložiště. 
Chceme přijetí zákona, který posílí práva obcí při vyhledávání hlubinného úložiště a otevření se jiným 
koncepčním možnostem nakládání s vyhořelým jaderným palivem.  Opřít se můžeme o sliby 
některých lídrů kandidátek stran v krajích Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině, které nám poskytli 
před volbami [1]. 

    Dosavadní postup zodpovědných státních úřadů ignoroval oprávněné zájmy našich samospráv. Bez 
ohledu na ně byly v prosinci 2020 vybrány čtyři lokality, kde má probíhat další průzkum. K tomuto 
zásadnímu kroku došlo navzdory neexistujícímu zákonu o zapojení obcí do vyhledávání úložiště, který 
měl zlepšit jejich dnešní nevyhovující postavení v povolovacích řízeních. Náprava je slibována již 
desetiletí, od roku 2016 se vznikem zvláštní normy počítá také nový atomový zákon.  

     Vedle rychlého směřování ke stavbě hlubinného geologického úložiště existují i další možnosti, jak 
nakládat s vyhořelým jaderným palivem.  Střednědobou alternativou se může stát 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. Nabízí se tak ideální možnost rozetnout kruh 
miliardových zakázek, které se uzavírají kolem projektu vyhledávání úložiště a hledat i jiná řešení. 

Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle z lokality Hrádek a mluvčí Platformy proti hlubinnému 
úložišti řekl:  „Nové volby přinesly naději i pro obyvatele našich obcí, kteří už roky žijí v pocitu ohrožení, 
že za naše humna se začne svážet a pod zem zavážet vysoce nebezpečný radioaktivní odpad. Příprava, 
stavba i provoz hlubinného úložiště zásadně ovlivní nejen naše životy, ale desítek dalších generací. 
Chceme proto mít možnost o umístění takové stavby spolurozhodovat a chceme, aby se hledala i jiná 
řešení. Mnozí lídři stran vítězné koalice v našich krajích nám takové přísliby dali.“ 

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 může poskytnout:  

Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 733 309 
796, e-mail: mistostarosta@cejle.cz 
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V příloze: 

Otevřený dopis předsedkyni a předsedům stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů 

 

 

 

 

Poznámka: 

[1]  Volby mohou změnit postavení obcí při hledání hlubinného úložiště - Platforma proti úložišti se 
ptala čelních kandidátů, tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 4. října 2021 
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