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Úložiště v SRN
• Podle Atomového zákona musí proběhnout „řízení o stanovení
plánu“ (§ 9b) - zvláštní, přísně formalizované schvalovací řízení za
účelem rozhodnutí o přípustnosti záměru, které má již v přípravné
fázi ověřit slučitelnost záměru se všemi dotčenými veřejnými a
soukromými zájmy.
• Součástí je slyšení * oznámení záměru a termínu projednávání
* vystavení plánu
* shromáždění a vyhodnocení námitek obyvatelstva
* provedení veřejného projednávání
* doručení přijatých rozhodnutí žadateli.
• V rámci řízení musí být provedeno též posuzování vlivů na životní
prostředí.
• Námitky vůči plánu může vznést každý, jehož zájmy jsou záměrem
dotčeny.
• Výstupem je usnesení, platí zásada koncentrace řízení.
• Nevztahuje se na přípustnost úložiště podle horního práva a podle
práva týkajícího se hlubinných zásobníků.

Úložiště ve Švýcarsku
• Podle Zákona o jaderné energii (2003) je
třeba povolení ke geologickému průzkumu
(postaveno na roveň stavebnímu povolení
pro jaderné zařízení) - 6. kapitola, 2.
odstavec
• „Dotčené obce chrání své zájmy pomocí
námitek.“ (článek 55, číslo 3)
• Rozhoduje departement.
• Před rozhodnutím departement vyslechne
příslušný kanton. Pokud kanton nesouhlasí,
ale departement přesto rozhodne kladně,
vzniká kantonu právo na stížnost. (článek 49,
číslo 4)

Úložiště ve Švýcarsku
• Departement zapojí do přípravy rozhodutí o
rámcovém povolení dotčený kanton a sousední
kantony z bezprostřední blízkosti dané lokality včetně
sousedních zemí (6. kapitola, odstavec 1, článek 44)
• Písemné a odůvodněné námitky proti udělení
rámcového povolení může předkládat každý.
• „Dotčené obce chrání své zájmy pomocí námitek.“
(článek 46, číslo 2)
• Kantony, odborná místa, experti podávají stanoviska
k došlým námitkám (článek 47, číslo 1)
• Rozhoduje Spolková rada.
• Existuje možnost vyhlášení referenda proti platnosti
povolení.
• Ve všech etapách mohou občané předkládat
stanoviska na veřejných slyšeních.

Úložiště ve Švýcarsku
• Řízení o věcném plánu - stanovení metody pro výběr
lokality, definice kritérií pro redukci lokalit na jednu,
stanovení forem účasti veřejnosti
- slouží jako podklad pro průkaz souladu s „územním
plánem“ v rámcovém schvalovacím řízení
• 1. fáze - informační, poskytuje kantonům možnost
zaujetí stanoviska, které je později zapracováno do
koncepční části
• 2. fáze - Spolkový úřad pro energetiku spolupracuje
formou seminářů s dotčenými spolkovými orgány,
sousedními zeměmi, tuzemskými organizacemi a
občany
• 3. fáze - předepsané oficiální veřejné slyšení

