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Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti 

ze 4. prosince 2018 

Žádost ministryni průmyslu: odvolejte ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů 
Obce a spolky ztratily zbytky důvěry v poctivý výběr lokality pro úložiště 

 
Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti žádají ministryni průmyslu a obchodu 
Martu Novákovou, aby odvolala z funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiřího Slo-
váka. Nevěří, že čtyři lokality, na kterých mají pokračovat geologické práce, budou vybrány poctivě, 
bez manipulace s fakty a že budou respektovány nesouhlasy obcí, o jejichž budoucnost jde.  Dnešní 
vážný konflikt mezi samosprávami a zodpovědnými státními organizacemi by jinak mohl pokračovat 
i po zmenšení počtu lokalit.   

Hlavními důvody pro žádost o odvolání ředitele SÚRAO jsou: 

 Správa úložišť radioaktivních odpadů postupuje netransparentně. Postup, podle něhož jsou nyní 
vybírány čtyři lokality z dnešních devíti, probíhá netransparentně za zavřenými dveřmi a vůbec 
neumožňuje kontrolu výběru nezávislými odborníky, ve které by obce měly důvěru.  Starostům 
byly slíbeny kompletní závěrečné zprávy s výsledky provedených geologických prací, hodnocení 
dopadů na životní prostředí či se studiemi proveditelnosti, ale byli podvedeni a termín je neustále 
odkládán.  
 

 Ředitel SÚRAO slibuje a neplní. Na lokalitách dodnes probíhají geofyzikální práce, aniž je zřejmé, 
k čemu hodlá stát jejich výsledky použít v případě lokalit, které nebudou vybrány. Práce se snaží 
geologové provádět i na pozemcích, jejichž majitelé s tím nesouhlasili v rozporu se sliby ředitele 
SÚRAO.  

 

 Postupuje nekoncepčně a mrhá prostředky. Síly starostů, obecních i městských úřadů zcela 
zbytečně odčerpává nutnost čelit snaze Správy úložišť radioaktivních odpadů stanovit nová 
průzkumná území pro geologické práce s platností až do roku 2025 na všech 9 lokalitách. Pokud 
platí, že vybrány mají být jen 4 lokality, jde na 5 lokalitách o nadbytečný krok.   

 

 Jedná v rozporu s rozhodnutím soudů. Pro výběr lokalit jsou používány výsledky geologických 
prací, které byly získány na průzkumných územích, jejichž platnost zrušil soud.  Městský soud v 
Praze v letošním roce rozhodl ve prospěch samospráv na lokalitách Březový potok, Magdaléna, 
Hrádek, Horka, Kraví hora a Čertovka.  

Martin Schenk, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Odhodlali jsme se k tomuto kroku, 
protože výběr lokality pro hlubinné úložiště nemůže pokračovat způsobem jako doposud. Tímto mi-
nistryni Novákovu vyzýváme, aby vyvodila odpovědnost za neprůhledný a konflikty vyvolávající postup 
jí podřízené Správy úložišť radioaktivních odpadů.“ 
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   Požadavek na odvolání ředitele SÚRAO vzešel ze 6. shromáždění členů Platformy proti hlubinnému 
úložišti, která se uskutečnila včera v odpoledních hodinách v Praze. Platforma proti hlubinnému úložišti 
sdružuje 45 členů (31 obcí a měst a 14 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:  

Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora z.s. a mluvčí Platformy proti hlubin-
nému úložišti, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu 

 

V příloze: 

Otevřený dopis Platformy proti hlubinnému úložišti ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové 

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
mailto:martin.schenk@habri.eu

