K úložišti navzdory lidem?
PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY, 29. LISTOPADU 2017, PRAHA

Jako jediná prosazována varianta úložiště
Chybí celospolečenská debata o problému vyhořelého jaderného paliva a různých způsobech
řešení. MPO, Správa úložišť radioaktivních odpadů i MŽP se brání ji připustit při přípravě
aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR.
Finalizována červen 2013
Vládou vzata na vědomí 15. 12. 2014
SEA – zjišťovací řízení zahájeno 2. 12. 2015, závěr vydán 15. 1. 2016
Hodnocení zveřejněno 31. 5. 2017, veřejné projednání 28. 6. 2017 v Praze
Kladné stanovisko MŽP vydáno 22. 11. 2017.
Tedy 4,5 roku bez toho, aby byly diskutovány a vyhodnoceny i jiné varianty jak naložit s
vyhořelým jaderným palivem (dlouhodobé skladování, přepracování apod.), žádná snaha
zapojit veřejnost nad rámec formální procedury i přes předchozí přísliby SÚRAO.

Postup státu je chaotický a rychle se měnící
„Do průzkumů jen se souhlasem obcí“ - Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Správy
úložišť radioaktivních odpadů až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slibovaly starostům a
občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. Ve vstřícných obcích
byly připravovány smlouvy o spolupráci mezi nimi a SÚRAO.
„Do průzkumů všude navzdory názoru obcí“ – Na začátku roku 2013 došlo pod vedením ministra
Martina Kuby k zásadnímu obratu a rozhodnutí, že SÚRAO, navzdory nesouhlasu na některých
lokalitách, zahájí geologické průzkumy na všech sedmi. Což se i stalo.

„Průzkumy jen na dvou vstřícných lokalitách“ – V červenci 2016 oznámil ministr průmyslu Jan
Mládek s ředitelem SÚRAO Slovákem zastavení snahy o průzkumy na lokalitách, které nesouhlasí a
pokračování jen na údajně vstřícných lokalitách Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku.
„Průzkumy na všech sedmi lokalitách“ – Protože i v označených lokalitách vzbudilo prohlášení vlnu
nevole, v tichosti bylo na podzim 2016 od ohlášeného zastavení odstoupeno. To potvrdily neúspěšné
žádosti SÚRAO o prodloužení platnosti průzkumných území na všech sedmi lokalitách na sklonku roku
2016. V tichosti byly přidány lokality ETE-jih a EDU-západ.

Postup státu je chaotický a rychle se měnící
Ještě v červnu 2017 oficiálně platilo:
Průzkumy
Lokalita Kraví h.

Průzkumy
Lokalita Horka

Průzkumy
Lokalita Hrádek

…

Průzkumy
Lokalita Čertovka

1. etapa vyhledávání - 2015 až 2017 – 7 lokalit
Lokalita
pro 2. etapu

Lokalita
pro 2. etapu

Lokalita
pro 2. etapu

2. etapa vyhledávání - 2017 až 2020 – 4 lokality

2020 až 2025

Kandidátní
lokalita 1

Kandidátní
lokalita 2

Lokalita
pro 2. etapu
2025
Finální
lokalita

Postup státu je chaotický a rychle se měnící
Nyní podle DGR Development in the Czech Republic – Action Plan 2017- 2025, SÚRAO
Výzkumy
Lokalita Kraví h.

Výzkumy
Lokalita Horka

Výzkumy
Lokalita Hrádek

…

Výzkumy
Lokalita EDU-západ

1. etapa vyhledávání - 2015 až 2018 - 9 lokalit
Lokalita
pro 2. etapu

Lokalita
pro 2. etapu

Lokalita
pro 2. etapu

Lokalita
pro 2. etapu

2. etapa vyhledávání - 2019 až minimálně 2025 – 4 lokality

Doporučení nejdříve
v roce 2025

Finální
lokalita

Záložní
lokalita

Postup státu je chaotický a rychle se měnící
Základní milníky povolování průzkumných území na příkladu lokality Březový potok
18. 10. 2013 – MŽP na žádost SÚRAO zahajuje řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní
zásahy do zemské kůry Březový potok
16. 10. 2014 – MŽP stanovilo průzkumné území Březový potok s platností do 31. 12. 2016
25. 8. 2015 - ministr Richard Brabec odmítl rozklady obcí a spolku Calla a potvrdil rozhodnutí MŽP
23. 10. 2015 – Sedm obcí a měst z lokality podává žalobu na rozhodnutí ministra Brabce – dodnes
nerozhodnuta
7. 12. 2016 - SÚRAO požádalo o prodloužení doby platnosti průzkumného území o 24 měsíců od doby
platnosti nového rozhodnutí
31. 12. 2016 – Končí platnost stanoveného průzkumného území
24. 2. 2017 - MŽP zastavuje řízení o prodloužení platnosti, protože průzkumné území již neplatí
15. 3. 2017 – SÚRAO podává rozklad vůči zastavení řízení
7. 11. 2017 – Ministr Richard Brabec přitakává rozkladu a ruší rozhodnutí MŽP o zastavení řízení o
prodloužení doby platnosti
22. 11. 2017 – SÚRAO sděluje MŽP, že stačí prodloužit platnost do 31. 12. 2017

Postup státu je chaotický a rychle se měnící
„Průzkumná území jsou naprosto nezbytná pro výběr lokalit“ – odůvodnění a obsah žádostí o
stanovení průzkumných území, zpracované a odsouhlasené projekty průzkumných prací, ale také
žádosti o prodloužení doby platnosti průzkumných území z prosince 2016.
„Průzkumná území pro výběr lokalit nepotřebujeme“ – Dopis ředitele SÚRAO starostům
v dotčených obcích ze dne 16. června 2017, ale i stanovisko SÚRAO k zastavení řízení o
prodloužení platnosti průzkumných území z 2. 3. 2017.

SÚRAO letos zadalo výběrová řízení a vybraným firmám následně zakázky na práce původně v
představených Projektech označené jako geologické průzkumy (a žádající si ze zákona
průzkumná území) jako pouhé geologické výzkumy. V tomto postupu účelového přeznačení má
krytí ze strany MŽP, které na podnět Cally v červnu 2017 uskutečnilo kontrolu postupu SÚRAO a
protokol s výsledky kontroly s odůvodněním, že není hotový, nechce poskytnout.

Chybí slíbený zákon o posílení práv obcí
Podle dnešních zákonů dotčené obce nemohou účinně hájit své oprávněné zájmy při
rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
1. návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí z Pracovní skupiny pro dialog – prosinec 2012
2. návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí z Pracovní skupiny pro dialog – srpen 2015
Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR schvaluje – září 2015
MPO předložilo do mezirezortu – červenec 2016
MPO předložilo do vlády – leden 2017
Vládou odloženo, nový věcný záměr do června 2018. Ustavena expertní mezirezortní skupina –
stav v listopadu 2017 – práce na počátku, opět se analyzuje stávající legislativa a povolovací
procesy.
Novela stavebního zákona vyřadila spolky z účasti na rozhodování o průzkumných územích.

