Vážený pan ministr průmyslu a obchodu
Tomáš Hüner
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Otevřený dopis

V Pluhově Žďáru 10. května 2018

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás opětovně oslovit ve věci přípravy legislativního řešení zapojení obcí do procesu
výběru hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Ministerstvo průmyslu nyní naplňuje Váš
slib daný na počátku dubna starostům, že je přizve k jednání mezirezortní expertní skupiny, která má
problematiku řešit. Každá z devíti lokalit si má k tomu účelu do 18. 5. určit svého jednoho zástupce.
Vážíme si této nabídky.
Rádi bychom ale připomněli, že Platforma proti hlubinnému úložišti nyní sdružuje 26 dotčených
měst a obcí a 12 občanských spolků a rozšíření o další 2 města a 1 spolek je právě ve fázi schvalování.
Jsme tak těžko přehlédnutelným zástupcem občanů z lokalit vytipovaných pro úložiště.
Proto Vás chceme požádat, aby i zástupci Platformy proti hlubinnému úložišti byli přizváni
k jednání zmíněné expertní skupiny. Jak víte, snažíme se prosazovat otevřený a průhledný způsob
hledání řešení problému jaderných odpadů, v němž budou mít obce zákony dostatečně garantované
možnosti hájit své oprávněné zájmy. Tím můžeme práci skupiny sami přispět.
Za smysluplnou však naši účast a rovněž zapojení zástupců z již oslovených obcí - našich členů
vidíme, jen pokud budeme plnohodnotnými členy s právem podávat vlastní návrhy a mít právo
spolurozhodovat o přijatých doporučeních. Nikoliv jen jakýmisi přísedícími, jak jste zmínil na setkání
se starosty.
Není Vaší vinou, že práce expertní skupiny od ledna 2017 k žádným výsledkům nevedla. Avšak od
Vašeho jmenování se pak již skupina nikdy nesešla. Přitom již do konce června tohoto roku má
„ministr průmyslu a obchodu zpracovat a předložit vládě do 30. června 2018 nový věcný záměr
zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpady
a vyhořelé jaderné palivo.“, jak zní úkol usnesení vlády č. 27 ze 16. ledna 2017. Sám jste opakovaně
potvrzoval, že červnový termín platí. Práce by se tedy měla rozeběhnout co nejdříve.
Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. v par. 108 odst. (4) s tímto zvláštním zákonem počítá:
„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.“.
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Vážený pane ministře, volíme formu otevřeného dopisu v naději, že se k Vašemu sluchu dostane
jeho sdělení. Zatímní pokusy setkat se s Vámi jménem Platformy zůstaly bez odezvy a je možné, že
k Vám skrze aparát úřadu naše žádosti nedoputovaly.
S úctou

Ing. Petr Nohava
starosta obce Pluhův Žďár a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
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