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„Úložiště“ je pořád hrozbou. 

 
Společné prohlášení v sobotu 9. dubna 2022 v rámci akce Den proti úložišti, konané proti záměru 

umístit úložiště vysoko radioaktivních odpadů na území pod památnou Práchní.  

 

Politici zvolení do vládních a poslaneckých postů v říjnových volbách roku 2021 tvrdili, že začnou 

přistupovat nověji a ohleduplněji k problematice úložiště.  

V koaliční smlouvě vládních stran je slib "Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování 

o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. 

Zatím se nic pro deset zde přímo dotčených obcí nezměnilo. Návrh zákona připomínky obcí pomíjí. 

 

Problematika úložiště se na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a 

lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne cca 10.000 lidí zde trvale bydlících. 

 

Aktuálně nově představená verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm 

radioaktivního odpadu (původně o zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána Legislativní 

radou vlády. Stále tam však chybí zapracování našich připomínek o větším posílení práv 

samospráv. 

Dotčené obce a lidé v nich žijící nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o 

budoucnosti našeho kraje. Proto společně žádáme od ministra MPO a Vlády ČR nápravu. 

 

Plně si uvědomujeme současnou složitou situace v ČR a v Evropě. Dva roky covidových opatření a 

především úmrtí a nemoci našich spoluobčanů nás nutí uvažovat nad mnohými souvislostmi 

denního žití. Vedení obcí si plně uvědomuje složitost energetických a hospodářských dopadů 

v rámci válečných bojů na Ukrajině a možné dopady z ruské strany na dodávky zemního plynu a 

ropy. Nyní i my musíme spolupracovat na zajištění pobytu uprchlíků v našich obcích.  

Chápeme proto i nutnost chodu jaderných elektráren.  

Přesto musíme dát najevo, že státní instituce, především MPO a SÚRAO, naprosto přehlíží 

desetitisíce našich občanů při konečném řešení, jak skladovat vyhořelé jaderné palivo. Pracovníci 

MPO dopady na lokalitu s podzemní plochou úložiště až 500 hektarů a trvalé uložení nebezpečného 

materiálu na desítky tisíciletí bagatelizují. Ale v dotčených místech žijí naši lidé a chtějí své obce 

plnohodnotně předat dalším generacím.  

 

 

ZÁVĚR Z CELÉ AKCE: 

ŽÁDÁME VLÁDU ČR O PŘIJETÍ TAKOVÝCH PRAVIDEL A ZÁKONŮ V PROBLEMATICE 

ÚLOŽIŠTĚ, ABY DOTČENÉ OBCE MOHLY ROZHODOVAT O SVÉ BUDOUCNOSTI. 

 

VOLENÍ ZÁSTUPCI VŠECH DESETI DOTČENÝCH OBCÍ MAJÍ JEDNOTNÝ SPOLEČNÝ 

NÁZOR – ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ ZDE NECHCEME! 

 

Dotčené obce hlubinným úložištěm na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový potok: 

- Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka) - 1 místní část 

- Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) - 8 místních částí 

- Obec Chanovice – P. Klásek (starosta) - 6 místních částí 

- Obec Kovčín – Mgr. E. Dajčová (starostka) - 1 místní část 

- Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) - 1 místní část 

- Obec Malý Bor – R. Faltys (starosta) - 5 místních částí 

- Obec Maňovice – K. Klozar (starosta) - 1 místní část 

- Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) - 1 místní část 

- Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) - 5 místních částí 

- Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) - 3 místní části 

 


