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Správě úložišť radioaktivních odpadů


Výzva starostů a zástupců občanských iniciativ
k problematice vyhledávání hlubinného úložiště 
vysoce radioaktivních odpadů


    My, níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a starostové z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních  odpadů vítáme pozastavení geologických prací pro vyhledávání úložiště do roku 2009, o němž v uplynulých dnech rozhodla česká vláda. Tato přestávka musí být smysluplně využita a proto se obracíme na zodpovědné orgány České republiky s následující výzvou:

-	Změňte zákony! Zejména je nutné napravit tzv. atomový zákon (zákon č. 18/1997 Sb.). Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení (např. úložiště vyhořelého jaderného odpadu), nemají možnost o takových záměrech účinně spolurozhodovat. Případná realizace úložiště bude mít vliv na celý region a dotkne se všech jeho obyvatel. Na rozdíl od některých zemí EU se oficiální souhlas obce nepovažuje za nezbytný zákonný předpoklad pro umístění jaderného zařízení. Novela atomového zákona, která toto řeší, je připravena, ale její projednání senátoři odročili na jaro 2005. Přijměte ji!

-	Buďte obcím partnery! Vyhledávání úložiště neprobíhá dostatečně průhledně, obce nejsou pro stát partnery a Správa úložišť radioaktivních odpadů jedná často v rozporu se sliby danými starostům v jednotlivých lokalitách. Příkladem takového jednání je i plánované dokončení geologických výzkumných prací v lokalitách ve druhé polovině letošního roku. Je zapotřebí přejít od jednostranného přesvědčování a placení specializovaných komunikačních agentur k partnerskému jednání rovného s rovným.

-	Hledejte i jiná řešení, co s jaderným odpadem! Trvalé hlubinné ukládání v České republice nemusí být jedinou alternativou. Přehodnoťte nynější koncepci nakládání s radioaktivními odpady. Vyviňte větší politické úsilí při hledání možností společného evropského řešení tohoto palčivého problému.

-	Nezvyšujte množství vysoceradioaktivních odpadů! Především jde o vyhořelé palivo z jaderných reaktorů. Dokud nebude nalezeno definitivní a reálné řešení, je jeho další produkce hazardem a znamená další zásadní zhoršování již tak velmi obtížně řešitelné situace s existujícími radioaktivními odpady. Úvahy o výstavbě nových jaderných bloků jsou za této situace vysoce nezodpovědné.

    Uvědomujeme si, že problém vyhořelého jaderného paliva nemůžeme přesouvat na naše potomky. Nelíbí se nám ale, jakým způsobem a za jakých podmínek je u nás hledáno hlubinné úložiště. Pokud zůstane přístup zodpovědných státních orgánů nezměněný, za pět let po přerušení průzkumů se opět vrátíme do slepé uličky. Nepromarněme tedy příležitost k nápravě!

V Lodhéřově dne 14. června 2004
Obec, organizace					Jméno			Podpis

Obec Lodhéřov					Jiří Dvořák 
Obec Deštná						Vilma Szutová 
Obec Nadějkov					Zdeněk Černý
Obec Blatno						Beneš Václav
Obec Pačejov						František Kába 
Město Jindřichův Hradec				Václav  Königsmark
Občanské sdružení Zachovalý kraj			Hana Zemanová 
Občanské sdružení Jaderný odpad
děkujeme nechceme		Michael Kopřiva
Občanské sdružení Zdravý domov vysočina		Jiří Horák
							Pavla Dusová
							Karel Bernát
Občanské sdružení Bezjaderná vysočina		Zdeněk Nadrchal
							Čestmír Vitner
Občanské sdružení Severočeský ocelot		Lucie Benešová
CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí		Edvard Sequens 
Hnutí DUHA						Libor Matoušek 
Sdružení Jihočeské matky				Dana Kuchtová
Občanská iniciativa pro životní prostředí		Pavel Vlček
Greenpeace ČR					Hana Gabrielová



