Obce se budou bránit proti projektu
hlubinného úložiště
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Platforma proti hlubinnému úložišti
Platforma je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených
projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého
jaderného paliva. Vznikla v říjnu 2016, aktuálně zastupuje zájmy 51 členů - 35
měst a obcí a 16 spolků.
Jejím cílem je 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.

"Obce a občané hájí svá práva"

Lokality pro úložiště v roce 2021

Čertovka

Magdalena
Kraví hora

Hrádek

Březový potok
ETE - jih

Čihadlo

Horka
EDU - západ

Další harmonogram?
od 2021
- příprava a podání nových žádostí o stanovení průzkumných
území pro geologické práce na 4 lokalitách, pak realizace geologických prací
2030
- výběr finální a záložní lokality a návrh na stanovení chráněného
území pro zvláštní zásah do zemské kůry na finální lokalitě
2035

- zahájení stavby podzemní laboratoře na finální lokalitě

2050-2064

- výstavba hlubinného úložiště

2065-21??

- provoz hlubinného úložiště

Zapojení obcí a veřejnosti do rozhodování
Projekt hlubinného úložiště je natolik výjimečný svými dopady, ale i délkou své
přípravy, že souhlas obyvatel dotčené lokality je zcela samozřejmě součástí
povolování úložiště v zemích, které již v jeho přípravě pokročily.
Směrnice Rady 2011/70/Euratom
Článek 10 Transparentnost
odst.2 „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními
právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se
účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a
radioaktivním odpadem.“

Zapojení obcí a veřejnosti do rozhodování
Atomový zákon č. 263/2016 Sb., paragraf 108 odstavec (4):
„Postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v
podzemních prostorech, postup při stanovení chráněného území pro ukládání
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při povolování
provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování
zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich
občanů v těchto procesech, stanoví zvláštní zákon.“

Návrh věcného záměru zákona schválený vládou
➢ Navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o výběru
lokality pro úložiště je naprosto nedostatečná. Skutečně efektivní může být jen
tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude
proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti Správy úložišť
vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí.
➢ Téměř zcela opomíjí zapojení veřejnosti a dělá z občanů obcí prakticky pouhé
statisty při povolovacích řízeních.

Návrh věcného záměru zákona předložený MPO
➢ Neřeší postupy při vyhledávání lokality pro úložiště, které by zabránily jejich
častým účelovým změnám, jaké se donedávna děly. Rovněž by bylo vhodné
zakotvení kritérií pro jednotlivé fáze procesu výběru do zákona.
➢ Vláda rozhodla, že paragrafové znění má ministr průmyslu předložit do října
2021 = odklad pro příští vládu = druhá etapa geologických prací s vrty bude
povolena bez existence zákona
➢ Z názvu zákona vypadlo zapojování obcí, nově „zákon o řízeních souvisejících
s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů“
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