
 
 
 

Informace pro členy Platformy proti hlubinnému úložišti 

z 20. února 2017 

Platforma v roce 2017 nezahálela 
 

1. Upřesnění k názvu. 

Řada lidí se ptá na smysl názvu našeho uskupení? Název má dvě části. „Platforma“ vyjadřuje společný 

zájem a cíl – zajistit celospolečenskou debatu o problému včetně otevřeného procesu hledání řešení 

a vytvoření přijetí zákonných práv obcí a jejich lidí v celém procesu. Dovětek „proti úložišti“ vyjadřuje 

společnou nespokojenost se současným diskriminačním stavem od státu směrem k obcím.  

 

        2.   Jak to bude s průzkumy? 
Dne 31. prosince 2016 vypršela platnost stanovených průzkumných území pro vyhledávání hlubinného 
úložiště na sedmi lokalitách. Ze strany MŽP byla zahájena nová řízení o prodloužení platnosti o dva 
roky, ale rozhodnuto o nich bude až za nějaký čas. Všechny dotčené obce, které jsou členy Platformy, 
se vyjádřily k žádostem Správy úložišť nesouhlasně. Proti původním povolením 18 obcí a 6 spolků 
podalo na ministra životního prostředí Brabce žalobu. Dodnes však nebyla rozhodnuta. 
 

3. Z činnosti Platformy proti hlubinnému úložišti od začátku roku: 
- Tisková schůzka v Plzni s předsedou novinářské organizace západních Čech, se zástupci 

dvanácti médií, plus paní radní Plzeňského kraje pro životní prostředí R. Trylčovou a 
ředitelem SÚRAO J. Slovákem. Za Platformu se zúčastnil P. Klásek spolu s J. Vavřičkou.  

- Jednání s ministrem životního prostředí R. Brabcem v Praze. Za MŽP byl dále přítomen 
náměstek pro řízení sekce státní správy V. F. Mana, ředitel odboru horninového a půdního 
prostředí M. Holý a další. Za Platformu Petr Klásek (mluvčí Platformy, starosta Chanovice), 
Václav Zábranský (starosta Velkého Boru), Zdeněk Leitner (starosta Okrouhlé Radouně), Jiří 
Popelka (místostarosta Jistebnice), Petr Piňos (starosta Budišova), pan ministr pozval ještě p. 
Beneše, starostu Blatna a p. Procházku, starostu Žihle. 

- Jednání na Krajském úřadu v Ústí nad Labem. Za Ústecký kraj byl přítomen předseda výboru 
pro životní prostředí M. Andrt, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství paní M. 
Zeman a za zastupitelstvo p. Beneš, za Platformu vedle mluvčího P. Kláska se jednání účastnil 
sekretář E. Sequens a přizvali jsme i starostu Lubence J. Chaloupeckého.  

- Jednání na Krajském úřadu v Českých Budějovicích s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím 
Zimolou. Za Platformu se zúčastnil mluvčí Petr Klásek, sekretář Edvard Sequens, starosta 
Pluhova Žďáru Rostislav Ondřej s místostarostou Petrem Nohavou. 

- Ve středu 8. 2. se konal kulatý stůl p. Procházku Výboru pro životní prostředí Poslanecké 
sněmovny, k problematice jaderných odpadů. Účastnili se poslanci: Bohnisch, Pěnčíková, 
Nekl, Holík, Zahradník. V týmu za Platformu Petr Klásek, dále starosta Okrouhlé Radouně 
Zdeněk Leitner, právník Pavel Doucha, Edvard Sequens a ředitel Zeleného kruhu Dan 
Vondrouš. Přítomny byly i zástupkyně SÚRAO vedené Lucií Steinerovou. 

- Jednání s radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí v Plzni Radkou Trylčovou a 
mluvčím P. Kláskem. 

 

Na všech jednáních jsme vysvětlovali skutečnosti kolem řešení ukládání radioaktivních odpadů v ČR, 
především vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Výslovně se s námi odmítlo setkat vedení Kraje 
Vysočina, viz příloha. 



 
 

4. Dopis obcím ze SÚRAO vyvolal úsměvy i vztek. 
V minulých dnech dotčené obce obdržely informativní dopis od ředitele SÚRAO p. Slováka. V dopise 
jsou zmiňována dvě hlavní témata, nejprve vládní projednávání věcného záměru zvláštního zákona a 
zapojení obcí do výběru lokality pro hlubinné úložiště a za druhé kompenzační peníze. Byť je v dopise 
uváděno, že se jedná o úspěch pro zajištění práv obcí, tak je až úsměvné (či k vzteku), že po 

- patnácti letech co žádáme vládní a zákonodárné instituce o zákonné zajištění práv obcím 
- pětileté přípravě návrhu zákona v tzv. Pracovní skupině pro dialog zřízené MPO 
- a po lednovém neprojednání ve Vládě ČR 
- a po odsunutí rozhodnutí o dalším jednání zase o rok a půl (červen 2018) k zodpovědnosti 

úplně jiné vládě (bude-li ta se tím chtít vůbec zabývat??) 
může někdo považovat toto za úspěch. Vždyť se nic nestalo, jen pokračuje „hra“ SÚRAO a MPO 
s obcemi a venkovskými lidmi! Jedno vládní ministerstvo (MŽP) povolí průzkumy a druhé (MPO) je 
provede. Názor obcí a lidí v lokalitách se finálně překoná ministerských rozhodnutím. 
Peníze v nastaveném systému financování obcí v ČR k životu potřebujeme, venkov je v rámci 
rozpočtového určení daní podfinancováván a diskriminován. Ale v problematice úložiště nejsou tím 
podstatným. Jsou jiné priority a principy, které jsou v životě důležité. Finanční náhrady považuji za 
velmi iluzorní. Dokud bude potřeba venkovského občana finančně několikanásobně podhodnocována 
oproti občanům větších měst, nelze čekat důvěru venkova. Daně platíme všichni stejné, proto 
nechápu při daňovém přerozdělování stále tak velký rozdíl mezi člověkem venkovským a městským. 
Proto pak vypadají nabízené a nyní i zákonem schválené kompenzace jako velké gesto od státu. Ale 
ono je to vše jinak. Venkovská sídla a území s menším osídlením jsou držena na nízké hranici 
financování. No, a když se nedaří protlačit umístění úložiště uvažované na 100.000 roků silou, tak se 
to zkouší přes peníze.  
 

5. Členové platformy.  
Do Platformy proti hlubinnému úložišti od počátku roku vstoupily město Horažďovice, městys 
Budišov a obce Nárameč, Tišnovská Nová Ves a Žďárec. Aktuálně tak sdružuje 22 obcí a 11 spolků ze 
všech sedmi lokalit, podrobněji na  www.platformaprotiulozisti.cz 
Platforma proti hlubinnému úložišti usiluje, aby byla prodiskutována a přijata nová koncepce nakládání 
s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a 
také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva obcí.   
Teprve pokud budou jasná pravidla, která nezmění každý ministr průmyslu, je možné budovat důvěru 
mezi zodpovědnými státními institucemi a dotčenými samosprávami. 
 
Petr Klásek, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „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 institucí mne nepřesvědčilo, že je s dotčenými obcemi a jejich 

lidmi jednáno na rovinu. Jednorázové peněžní kupčení nemůže nahradit lidský rozměr občanského 

soužití, spolupráce a spoluodpovědnosti. Osobně nebojuji proti jaderné energetice v ČR, ale proti 

způsobu chování “  

Poznámka a pozvánka: Na podporu svých cílů se členové Platformy rozhodli uspořádat již 3. ročník 
celostátního Dne proti úložišti a to v sobotu 22. dubna 2017. Opět se tak uskuteční řada veřejných 
akcí ve všech sedmi lokalitách v ČR. 
 
Další informace může poskytnout:  
Petr Klásek, starosta Obce Chanovice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti,  
tel.: 606 745 795, email: obec.chanovice@email.cz 

http://www.platformaprotiulozisti.cz/

