
Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
ze 3. dubna 2018

Obce a spolky protestují proti postupu Správy úložišť
21. dubna 2018 - 4. ročník celostátního Dne proti úložišti 

Už druhou desítku let  usilují p edstavitelé a obyvatelé obcí,  pod nimiž státní Správa úložišř ť 
radioaktivních  odpad  (SÚRAO)   hledá  místo  pro  vyho elé  jaderné  palivo  a  další  vysoceů ř  
radioaktivní odpady, aby se s  nimi jednalo otev en , poctiv  a byli  pro stát partnerem a neř ě ě  
pouhým cílem zájmu. Zatím se neda í. Netransparentní a silový postup státu p evažuje, ale obceř ř  
i spolky to nevzdávají.  V sobotu 21. dubna 2018 se proto na osmi lokalitách v eské republiceČ  
uskute ní již tvrtý ro ník Dne proti úložišti. Vč č č  jeho pr b hu obce i spolky uspo ádají pochody,ů ě ř  
maraton,  besedy,  promítání  a další  akce.  Den  proti  úložišti  op t  zašti uje  Platforma  protiě ť  
hlubinnému úložišti, která sdružuje již 24 m st a obcí a 12 spolk .  Poprvé se zapojí i obyvateléě ů  
nov  p idané lokality Na Skalním, západn  od Jaderné elektrárny Dukovany.ě ř ě
Nevoli dotčených obcí v posledních týdnech vzbudil další obrat Správy úložišť, která pověřila 
státní  podnik  DIAMO k podávání  žádostí  Ministerstvu  životního prostředí  žádosti  s cílem 
získat  nová  průzkumná  území  pro  geologické  práce  na  všech  9  lokalitách  i  když  podle 
původních prezentovaných plánů to mělo být jen na 4 vybraných lokalitách. Podle SÚRAO 
by platnost těchto nových průzkumných území měla být až do roku 2025, kdy má být podle 
uspěchaného harmonogramu vybrána finální lokalita.  Přitom již na 4 lokalitách se obcím a 
spolkům podařilo soudně zrušit dříve stanovená průzkumná území.

Od roku 2012 je obcím slibován zákon o jejich zapojení do výběru úložiště, ale jeho návrh 
není dodnes na stole a s jeho přípravou Ministerstvo průmyslu a obchodu nepočítá ani v Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2018 ani ve výhledu na léta 2019 až 2021, který nedávno 
schválila vláda.

Petr Nohava, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Lokality nejsou jen jména na  
mapě, ale zejména lidé, kteří tam žijí.  Den proti úložišti znovu připomene, že těmto lidem  
není lhostejný osud jejich domovů a jaké dědictví předají dalším generacím. Není možné, aby  
stát  ignoroval  hlasy  obyvatel  dotčených  obcí.  Úložiště  je  stavba,  která  tady  s nimi  bude 
navždy.“ 
Podrobnosti k akcím Dne proti  úložišti  na jednotlivých lokalitách  tak,  jak budou ještě 
upřesňovány pořadateli a kontakty na ně, naleznete v příloze a na webových stránkách 
www.platformaprotiulozisti.cz a www.nechcemeuloziste.cz .

Další informace může poskytnout: 
Ing. Petr Nohava, starosta obce Pluhův Žďár a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
tel.: 725 972 632, email: pnohava@gmail.com

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
mailto:pnohava@gmail.com
http://www.nechcemeuloziste.cz/

