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Richard Brabec
Ministerstvo životního prostředí
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a
Vážený pan ministr průmyslu a obchodu
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110 15 Praha 1
Otevřený dopis

V Pluhově Žďáru 24. ledna 2018

Vážený pane 1. místopředsedo vlády a ministře životního prostředí,
Vážený pane ministře průmyslu a obchodu,
dovolte nám vyjádřit své vážné znepokojení, že v připravovaném Plánu legislativních prací vlády na
zbývající část roku 2018 i ve výhledu na léta 2019 až 2021 chybí návrh zákona o zapojení obcí do
procesu výběru hlubinného úložiště.
Podle usnesení vlády č. 27 ze dne 16. ledna 2017 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.“
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.“.
Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 35 obcí a spolků ze všech sedmi lokalit se zasazuje,
aby měly obce zákonem garantované lepší možnosti hájit své oprávněné zájmy při vyhledávání místa
a povolování hlubinného úložiště. Současné možnosti jsou nedostatečné a vedou ke zbytečným
konfliktům.

Mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
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tel.: 725 972 632, email: pnohava@gmail.com

Závěrem vás vyzýváme - zasaďte se nejen o doplnění Plánu legislativních prací o výše zmíněný
zákon, ale také o jeho přípravu v diskusi s dotčenými obcemi tak, aby byl návrh do konce června
tohoto roku skutečně předložen vládě.
S úctou

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