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Jak to máte s tím Vaším úložištěm radioaktivních odpadů? 

Takto se ptají mnozí lidé ze širšího i bližšího okolí obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, 

Pačejov, Velký Bor. V lokalitě Březový potok je sedmnáct vesnic a jejich občané mají starosti v souvislosti 

s navrhovaným úložištěm.  

Tyto obce společně podávají požadavky na zákonodárné instituce ČR a žádají:                                                                                                                                         

1.  Přijetí zákona, který by postavení obcí posílil a postavil na rovnoprávnou úroveň. S tím, že bez souhlasu 

dotčených obcí nebude na jejich správních územích úložiště umístěno. Stát totiž nerespektuje názor 

obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště.                                                                                           

2. Aby plánované průzkumné práce měly jasně stanovená kritéria výběru vhodného místa pro úložiště. Stát 

také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů, a tím i zvyšování množství vyhořelého jaderného paliva, 

bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního odpadu vyřešit.                                                                                                                                                   

3. Aby nebyly prováděny žádné průzkumné práce, dokud nebudou vyřešeny a zákony ošetřeny první dva 

body této žádosti.                                                                                                                                     

Všechny dotčené obce vstoupily do republikové „Platformy proti úložišti“. Název má dvě části. „Platforma“ 

vyjadřuje společný zájem a cíl, zajistit celospolečenskou debatu a přijetí zákonných práv obcí a jejich lidí. 

Dovětek „proti úložišti“ vyjadřuje nespokojenost se současným diskriminačním stavem od státu směrem k 

obcím.  

SÚRAO letos nemělo povolení k průzkumům, protože Ministerstvo životního prostředí zamítlo její žádost o 

prodloužení prací na rok 2017. Proto SÚRAO, jako placené služby od různých najatých firem, provádělo 

takzvané výzkumy. K nim prý povolení nepotřebuje. Přestože cizí lidé vstupují na pozemky obecní i 

soukromé, provádí zde značení, měření a další práce. Ministr Brabec letos opakovaně prohlásil, že si 

nedovede představit průzkumné práce a umístění úložiště v místech, kde s tím lidé nesouhlasí. A jen co je 

po volbách, tak jeho ministerstvo zrušilo zamítavý verdikt k povolení průzkumů a povolovací proces byl 

znovu zahájen. Proti tomuto celá naše lokalita podporovaná městem Horažďovice podala protest. A až 

budete tyto řádky číst, tak zřejmě již bude připravena naše společná žaloba na rozhodnutí ministra. 

Po patnácté bude naše obec pořádat pěší pochod pro záchranu našeho Pošumaví. Jó, toto letí. Přijďte 

podpořit společné snažení a v sobotu 6. ledna 2018 na shledanou v Chanovicích, Petr Klásek. 12/2017. 

 


