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Otevřený dopis

V Pluhově Žďáru 16. října 2017
Vážený pane ministře,
Ministerstvo životního prostředí stanovilo na žádost Správy úložišť radioaktivních odpadů
průzkumná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry za účelem vyhledávání hlubinného úložiště na
sedmi lokalitách, které jste posléze v roce 2015 po rozkladech obcí i spolků osobně potvrdil.
Na průzkumných územích měly proběhnout geologické práce pro ověření vhodnosti horninového
prostředí pro umístění hlubinného úložiště, které nám Správa úložišť představila v projektech
geologických prací pro každou z lokalit. Ale neproběhly a platnost průzkumných území s koncem roku
2016 vypršela. V letošním roce však SÚRAO začalo tvrdit, že k provedení plánovaných geologických
prací vlastně průzkumná území nepotřebuje a uskuteční je jako výzkum. V září nám pak oznámilo
zahájení geofyzikálních prací, jako klíčové části souboru geologických prací.
Obce a spolky z lokalit dotčených výběrem úložiště, a v naší Platformě proti hlubinnému úložišti
jich je sdruženo 35, jsou znepokojeny, že Ministerstvo životního prostředí takový protikladný postup
Správy úložišť akceptuje. Jeden z našich členů – spolek Calla, podal na Váš úřad podnět k zahájení
kontroly činnosti SÚRAO podle zákona o geologických pracích, která toto měla vyjasnit. Podnět byl
podán v dubnu tohoto roku, kontrola proběhla v červnu. Z této kontroly ale nebyl doposud proveden
zápis. Jak sdělila tisková mluvčí ministerstva, je stále připravován. Celé čtyři měsíce od kontroly a
v době, kdy v lokalitách jsou již prováděny geologické práce. Deklarovaná transparentnost procesu
výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště tak zůstává jen prázdnou frází.
Pane ministře, obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení, proč Váš úřad nekoná a nechává SÚRAO
realizovat geologické práce, ačkoliv od MŽP nemá stanovena průzkumná území. A pokud dle Vás
koná v souladu se zákonem, proč jste náročným a několikaletým procesem tato průzkumná území
původně stanovili. Zvláště když víte, že na ně jsou navázány nemalé finanční příspěvky obcím
z jaderného účtu.
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