
OBCE z tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK 
Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor  

 

 Den proti úložišti 2018 
21. dubna 2018 

               

Prohlášení .  

 

V sobotu 21. dubna 2018 se na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních 

odpadů (SÚRAO) hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, 

koncerty a další akce. Jedná se o čtvrtý ročník této akce.    

Jménem Obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a jejich občanů 

nesouhlasíme s vybudováním podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních 

radioaktivních odpadů na správních územích našich obcí.  

Atomové elektrárny jsou stavěny na desetiletí provozu. Navrhované úložiště je uváděno, dle SÚRAO, 

na desítky tisíců let. V Atomovém zákoně je dokonce uveden časový termín min. 100.000 let. Jaké budou 

technické, bezpečnostní, politické a jiné podmínky za deset, padesát či sto roků? Otazníků je mnoho. 
 

Nesouhlas s umístěním úložiště do lokality zvané Březový potok opakovaně vyjadřuje jednomyslně 

všech šest dotčených obcí. Což je doložitelné usneseními ze zasedání zastupitelstev obcí po všechna 

čtyři volební období od roku 2003, po která se problematikou zabýváme.  

Za pozornost stojí jistě skutečnost, že ani jeden zastupitel z žádné obce se za tu dobu nevyjádřil pro 

záměr předkládaný SÚRAO. V proběhlých referendech vyjádřili občané svůj názor na odmítnutí 

úložiště též jednoznačně. 
 

Jsou zde dvě roviny, ve kterých vidíme problém. Jedna (legislativní) se týká přehlíživého direktivního 

jednání státních institucí vůči obcím a občanům. A druhá (technická) navrhovaného nenávratného způsobu 

ukládání.  

Společně žádáme přijetí zákona, který by postavení obcí posílil a postavil na rovnoprávnou úroveň. 
Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště. O zahájení realizačních prací 

usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávné postavení obcí a státu.  

Stát (SÚRAO) postupuje nekoncepčně. Provedené průzkumné práce nemohou tak přinést dostatečné 

informace potřebné ke snížení počtu lokalit. Stát také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů, a tím  

i zvyšování množství vyhořelého jaderného paliva. A to bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak 

problém radioaktivního odpadu vyřešit. Jeho trvalým uložením do země bez možnosti vyjmutí připravuje 

stát budoucí generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení. 

V lokalitě Březový potok se jedná o šest obcí na Horažďovicku a jejich sedmnáct vesnic. 

 

Zdravíme a děkujeme za podporu:  

- Obec Chanovice – P. Klásek (starosta), tel.: 606 745 795 

- Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta), tel. 602 160 622 

- Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta), tel. 739 446 389 

- Obec Olšany – Z. Kříž (starosta), tel. 723 766 723 

- Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta), tel. 606 794 046  

- Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta), tel. 724 232 262  

- Za podpory města Horažďovice – Ing. M. Forman (starosta) 


