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         V Praze dne 3. prosince 2018 

   Vážená paní ministryně, 

     cílem PlaJormy pro8 hlubinnému úložiš8 je prosadit takový způsob hledání řešení problému 
vyhořelého jaderného paliva a radioak8vních odpadů, který bude otevřený, průhledný, povede 
k bezpečnému výsledku a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované 
možnos8 hájit své oprávněné zájmy. To se ale nedaří zejména v důsledku způsobu práce Vám 
podřízené Správy úložišť radioak8vních odpadů, k níž představitelé obcí i po proběhlých volbách a 
zástupci veřejnos8 z lokalit vybraných pro hlubinné úložiště již ztra8ly zbytky důvěry.  

    PlaJorma pro8 hlubinnému úložiš8 se proto na svém 6. členském shromáždění, které se dnes 
uskutečnilo v Praze, rozhodla požádat Vás touto cestou o odvolání ředitele SÚRAO Jiřího Slováka 
z funkce a zásadní přehodnocení práce Správy úložišť.  Vedou nás k tomu především tyto důvody: 

Správa úložišť radioakFvních odpadů postupuje netransparentně. Postup, podle něhož jsou 
nyní vybírány čtyři lokality z dnešních deví8, probíhá za zavřenými dveřmi a vůbec 
neumožňuje kontrolu výběru nezávislými odborníky, ve které by obce měly důvěru.  Nejsou 
známa ani jména expertů, kteří výběr provádí. Zastupitelstvům měst a obcí byly slíbeny 
kompletní závěrečné zprávy s výsledky provedených geologických prací, hodnocení dopadů 
na životní prostředí či se studiemi proveditelnos8, ale byli podvedeni a termín je neustále 
odkládán. V případě nově přidaných lokalit už více než půl roku.  

SÚRAO slibuje a neplní. Na lokalitách dodnes probíhají geofyzikální práce, aniž je zřejmé, 
k čemu hodlá SÚRAO jejich výsledky použít v případě lokalit, které nebudou vybrány. Práce se 
snaží geologové provádět i na pozemcích, jejichž majitelé s `m nesouhlasili. Ředitel SÚRAO 
opakovaně sliboval, že toto se dít nebude a nesouhlasy majitelů budou respektovány.  

Postupuje nekoncepčně a mrhá prostředky. Síly starostů, obecních i městských úřadů zcela 
zbytečně odčerpává nutnost čelit snaze Správy úložišť radioak8vních odpadů stanovit nová 
průzkumná území pro geologické práce s platnos` až do roku 2025 na všech 9 lokalitách. 
Pokud pla`, že vybrány mají být jen 4 lokality, jde na 5 lokalitách o nadbytečný krok.  Ani nyní 
nebyla Správa úložišť schopna připravit žádos8 ke správním řízením tak, aby byly akceptované 
Ministerstvem životního prostředí, a proto doposud nemohlo rozhodnout. Tento postup 
SÚRAO jen posiluje konflikt a navíc jde o vyhazování peněz.  

Jedná v rozporu s rozhodnuPm soudů. Pro výběr lokalit jsou používány výsledky geologických 
prací, které byly získány na průzkumných územích, jejichž platnost zrušil soud.  Celkem 18 
obcí a 6 spolků na všech původních sedmi lokalitách zažalovalo postup ministra životního 
prostředí. Městský soud v Praze v letošní roce pak rozhodl ve prospěch samospráv na 
lokalitách Březový potok, Magdaléna, Hrádek, Horka, Kraví hora a Čertovka. SÚRAO navíc 
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lhalo veřejnos8, když tvrdilo, že žaloby podaly zejména spolky. Výše zmíněný údaj to 
přesvědčivě vyvrací.  

Zneužívá média. V uplynulých dvou letech docházelo k napadání zástupců samospráv i 
občanské veřejnos8 ze strany pracovníků Správy úložišť v placených inzerátech, 8skovinách i 
na veřejných jednáních. Takové jednání je neakceptovatelné a je nedůvěryhodné. 

     Ředitel Správy úložišť radioak8vních odpadů nese odpovědnost za výše zmíněný postup. Lze si jen 
ob`žně představit, že může v budoucnu dojít ke zklidnění situace, pokud toto má pokračovat 
v nezměněné podobě. Proto jsme se Vás, paní ministryně, rozhodli oslovit s požadavkem na 
personální změnu v čele SÚRAO.  

Děkujeme za pochopení. 

 

 Jménem PlaJormy pro8 hlubinnému úložiš8 

Mar8n Schenk, mluvčí 

Členové PlaJormy pro8 hlubinnému úložiš8 

Lokalita Březový potok 

Obec Břežany 

Město Horažďovice 

Obec Chanovice 

Obec Kvášňovice 

Obec Maňovice 

Město Nepomuk 

Obec Olšany 

Obec Pačejov 

Obec Velký Bor 

Spolek Jaderný odpad, děkujeme nechceme 

Lokalita Čertovka 

Město Chyše 

Město Jesenice 

Obec Krty 



Obce a občané hájí svá práva 

Obec Lubenec 

Obec Pastuchovice 

Obec Petrohrad 

Obec Tis u Blatna 

Obec Valeč 

Spolek Severočeský OCELOT 

Spolek SOS Lubenec 

Spolek Za záchranu kostela Sv. Jiljí 

Lokalita Čihadlo 

Obec Okrouhlá Radouň 

Obec Pluhův Žďár 

Obec Světce 

Spolek Za Radouň krásnější 

Lokalita Hrádek 

Obec Cejle 

Obec Hojkov 

Obec Milíčov 

Spolek Bezjaderná vysočina 

Spolek Ekoinfocentrum ZO ČSOP 59/12 

Spolek Javořice 

Spolek 2. Alterna8va 

Lokalita Horka 

Městys Budišov 

Obec Nárameč 

Spolek Zdravý domov Vysočina 

Lokalita Kraví hora 

Obec Skryje 

Obec Tišnovská Nová Ves 

Obec Žďárec 

Spolek Nechceme úložiště Kraví hora 

Lokalita Magdalena 

Obec Bože8ce 
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Město Jistebnice 

Obec Nadějkov 

Spolek Zachovalý kraj 

Lokalita Na Skalním (EDU - západ) 

Spolek SOS Na skalním 

Ostatní 

Spolek Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 

 


