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V Chanovicích 2. 2. 2021
Věc: Společná žádost obcí z tzv. lokality Březový potok o pomoc a podporu vedení Plzeňského kraje
ohledně hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Vážená paní hejtmanko Mauritzová, dobrý den.
Vážené členky a členové rady Plzeňského kraje, jménem obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice,
Olšany, Pačejov, Velký Bor a nově i obcí Břežany, Kovčín, Malý Bor a města Horažďovice se na
Vás obracíme o pomoc v souvislosti s navrhovaným hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů.
Jedná se o deset obcí na Horažďovicku, a jejich skoro třicet vesnic a o především naše lidi zde žijící.
V prosinci 2020 bylo Vládou schváleno zúžení lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů
na čtyři a lokalita Březový potok zůstává v zúženém počtu.
V lednu 2021 byla zdejší lokalita na základě rozhodnutí vládních institucí ještě rozšířena nově
i o obce Kovčín, Břežany, Malý Bor a město Horažďovice.
Na upřesněnou sdělujeme, že naše protesty nejsou zaměřeny proti jaderné energetice. Ale proti
postupům MPO a SÚRAO při řešení situace, jak nakládat s radioaktivními odpady (materiály).
Důvodů našich obav a nespokojenosti s postupy ministerských a vládních úředníků je celá řada:
1. Zařazení našich obcí do záměru státu budovat hlubinné úložiště bylo učiněno v minulosti
bez jakékoli součinnosti s obcemi a bylo nám pouze vedením SÚRAO direktivně oznámeno.
2. Od roku 2003, kdy nám bylo oznámeno zařazení našich obcí (tehdy šesti) do uvažovaných
lokalit pro ukládání vysoce radioaktivních materiálů, všechna zastupitelstva obcí po všechna
volební období přijala opakovaně usnesení, že s tímto záměrem státu nesouhlasí.
3. V minulosti všech šest dotčených obcí nikdy nesouhlasilo s prováděním průzkumů a
výzkumů na našich správních územích a nesouhlasíme s jejich prováděním ani nyní.
4. Zákonodárné instituce za období 18 roků od oznámení záměru státu obcím nepřijaly žádný
zákon, který by tuto dlouhodobou problematiku řešil směrem k obcím a jejich občanům.
5. Atd.
……………………………………………
V dopise ministrovi MPO K. Havlíčkovi jsme v lednu 2021 odepisovali, mimo jiné:
Sdělujete nám, že JUDr. J. Prachař má zakládat Lokální pracovní skupiny. Jak jsme Vám v minulosti
sdělili, tak k pracovníkům SÚRAO jsme ztratili důvěru. Např. loni situace s Poradním panelem
expertů. Ten byl sestaven, včetně pravidel a personálního obsazení, Vámi a JUDr. J. Prachařem.
Ukázalo se, že účast obecních pozorovatelů byla naprosto zbytečná, nic jsme v celém procesu nemohli
ovlivnit. Vše sloužilo jen jako nástroj Vaší sebeprezentace údajné spolupráce s obcemi, hlavně pro
media.
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Myslíme si, s úložištěm nespěchejme, udělejme to pořádně. Po zákoně, který by zajistil práva obcím a
lidem v nich žijícím, voláme od počátku. Opětovně si uvědomujeme mimořádnost, ojedinělost,
nebezpečnost a dlouhodobost uvažovaného úložiště.“
Pane ministře, proto Vás vyzýváme a požadujeme:
1. Rovnoprávné postavení obcí v celém procesu ohledně úložiště.
2. Možnost dobrovolnosti v celém procesu řešení o ukládání.
3. Přijetí příslušného zákona, který by výše uvedené zajistil.
4. Hledejte i jiná řešení, jak s radioaktivními materiály nakládat.
5. Jednejte o problematice ukládání a využívání radioaktivních materiálů v rámci orgánů EU.
………………………………………………
Stát (Vláda ČR) navrhuje budování dalších jaderných reaktorů, a tím i zvyšování množství
vyhořelého jaderného paliva. A to bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém
radioaktivního odpadu vyřešit. Jeho trvalým uložením do země bez možnosti vyjmutí připravuje
stát budoucí generace o možnost nalézt jiné řešení ukládání či další využití materiálů.
Stále se ptáme: Skutečně existuje jen jediné a nevratné řešení ukládat radioaktivní palivo hluboko
pod zem??
Řešení ukládání radioaktivních odpadů je významný společenský úkol, a těm, kteří ponesou břímě,
musí být dáváno najevo, že si jich stát za jejich přístup váží a ctí jejich vstřícnost. Bohužel jednání
představitelů MPO a SÚRAO od roku 2003 nás nepřesvědčilo, že je s námi jednáno na rovinu.
Navrhované hlubinné úložiště v ČR je zařízení na radioaktivní materiály na 100.000 let, dle
Atomového zákona. Ale stanoviska obcí nejsou brána v úvahu. Připomínky obcí k návrhu zákona
nebyly akceptovány.
Zdůvodnění:
Jsou zde dvě roviny, ve kterých vidíme velký problém. Jedna (legislativní) se týká přehlíživého
direktivního jednání státních institucí vůči obcím a občanům. Stále nám chybí zákon.
A druhá (technická), jediný a státem navrhovaný nenávratný způsobu ukládání.
Pro výše popsané skutečnosti a argumenty žádáme o pomoc vedení Plzeňského kraje.
Zdravíme a děkujeme za Vaši podporu,
-

Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka)
Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta)
Obec Chanovice – P. Klásek (starosta)
Obec Kovčín – Mgr. E. Dajčová (starostka)
Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta)
Obec Malý Bor – R. Faltys (starosta)
Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta)
Obec Olšany – Z. Kříž (starosta)
Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta)
Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta)
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