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Role veřejnosti v procesu vyhledávání HÚ
Pohled zdola
Jiří Mutl – Rudíkov (lokalita Horka)

Preambule
-

Problém nakládání s vysokoaktivními jadernými odpady je společný více
zemím nejen v Evropě. Bude tedy velmi zajímavé srovnání, jak důstojně se s
touto otázkou vypořádáme v České republice a jak ohleduplně ke generacím
současným i budoucím.

-

S ohledem na dlouhodobé dopady rozhodnutí naší politické reprezentace
může být celý proces i historickým indikátorem úrovně naší společnosti a
demokracie = technické ale i morální vyspělosti.

-

Autor fotografie: Tropenmuseum, part of the National Museum of Word Cultures

Existuje nějaké jediné 100% nejlepší, bezrizikové a
vyzkoušené řešení, jak naložit s RAO?
•

Lidské rozhodování se vždy vztahuje k budoucnosti a musí se tedy opírat o
předpoklady, které nelze bezpečně vědět a které nelze nikdy dostatečně
zaručit.

•

Důvěra znamená vztah spoléhání na druhé lidi, instituce nebo věci.
Důvěra je nezbytným předpokladem života ve společnosti.

•

Zásada „sliby je třeba dodržovat“ (pacta sunt servanda) se od římských dob
pokládá za základ práva.

římská stříbrná mince (antoninián)
Autor fotografie: Aurea

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. Karolina Světlá
Důvěřuj, ale prověřuj. České přísloví

Jak vnímá EU
roli veřejnosti v procesu vyhledávání lokality pro HÚ?
•

Směrnice Rady 2011/70/Euratom
Článek 10 Transparentnost odst.2 „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v
souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky
potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“

Zdroj: Wikimedia Commons

Není však tato „příležitost účasti“ v České republice pouze formální?

Jak vnímá vláda ČR
roli veřejnosti v procesu vyhledávání lokality pro HÚ?
•

15. 5. 2002 - vláda přijala Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a
vyhořelým jaderným palivem v ČR – a to přes nesouhlasné stanovisko
Ministerstva životního prostředí v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí

Je vůbec HÚ správnou technologií pro likvidaci RAO pro ČR?

Specifika ČR a možný střet zájmů.
•

Je připravena aktualizace koncepce, která má být v letošním roce podrobena
veřejnému projednání v rámci SEA (hodnocení vlivů na životní prostředí)…

•

8.2. Ad 3) „Záměrem provozovatele jaderných elektráren, společnosti ČEZ,
a.s., je přímé uložení VJP do úložiště…“
8.4.2015 - žádost o poskytnutí studie vyřazování jaderných elektráren z

provozu vč. odhadu nákladů = odpověď: jedná se o duševní vlastnictví ČEZ
a já nejsem účastníkem licenčního řízení – na další 4 urgence již ČEZ
nereagoval…

ČEZko
FORE
VER

Poslední věta lobbisty K.:
„Problém je v tom, že v tomto státě je bordel.
A jsou tu lidi, kteří jdou a chčijou po tom větru
A na rukou mají krev. A pokud se něco nestane
Tak to zůstane a s tím hovno uděláme.“

Jak vnímá Ministerstvo

průmyslu ČR

roli veřejnosti v procesu vyhledávání lokality pro HÚ?
•

Tisková zpráva MPO – 9.11.2011: „Zahájení průzkumu ale bude vždy záležet
na souhlasu obcí.“

Zdroj: Pixabay

•

Odpověď MPO k porušení slibu – 7.4.2015: “Správa úložišť se rozhodla
modifikovat tehdejší postup při výběru vhodné lokality, aby efektivněji vedl k
plnění úkolů vyplývajících pro Správu úložišť ze státní Koncepce nakládání s
radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR.“

Jak vnímá SÚRAO
roli veřejnosti v procesu vyhledávání lokality pro HÚ?
„Na prvním místě musí být vždy maximální bezpečnost úložiště - z hlediska
geologie i použitých technologických postupů při výstavbě a provozu - SÚRAO
si uvědomuje, že s touto stavbou budou, po dlouhou dobu, žít místní občané.
Z tohoto důvodu je naprosto logické a správné, že se na procesu rozhodování
podílejí i místní občané prostřednictvím jejich demokraticky zvolených
zástupců,“ říká ředitel SÚRAO Jiří Slovák.
(zdroj: www.energeticketrebicsko.cz/radioaktivni-odpady/v-praze-resili-problematiku-ukladani-jaderneho-odpadu/)

Autor obrázku: Jespa

Občan: „Jsou daný nějaký parametry, který by to měly splňovat a k čemu by se
měly jakoby blížit?“
Jiří ŠOUREK, geochemik, SÚRAO: „Já si myslím, že samozřejmě ty parametry
jsou daný mezinárodními předpisy, normami.“
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1607657-geologove-hledaji-uloziste-radioaktivniho-odpadu-mistni-proti-nemu-protestuji

•
•
•

RNDr. Slovák za SÚRAO předložil PS Dialog návrh (?!) MP.22 Kritéria pro výběr
lokality
Kritéria jsou stanoveny velmi vágně (viz připomínky RNDr. Machka + je možné
i srovnání s obdobným materiálem v Německu)...
V MP.22 kladen při hodnocení lokalit důraz na ekonomické aspekty! (náklady
a případné údajné „ekonomické přínosy“ pro obyvatele dotčených obcí…)

Moje připomínky k MP.22:
Zdroj: Pixabay
- Nejedná se o návrh, ale finální a platný dokument, na který se odkazují další
materiály SÚRAO (m.j. projekty geologických prací)!
- Požadavek na maximální důraz kritéria bezpečnosti a možnost nezávislé
kontroly (např. stanovení ochranných pásem jako hodnotící kritérium apod.)

Jak vnímá PS pro Dialog
roli veřejnosti v procesu vyhledávání lokality pro HÚ?
•

Výňatek ze Statutu:
„Navrhuje metody či způsoby, jakými lze efektivně a trvale zabezpečit
transparentnost a aktivní spoluúčast veřejnosti, resp. dotčených obcí v
rozhodovacím procesu umisťování úložiště. V souvislosti s tím navrhuje a
doporučuje případné změny či doplňky relevantních postupů či právních
předpisů“
Slibuji
Transparentní
Bezpečnost
Kompenzace

Věřím
Doufám
Kompromis
Hurá!!!

Zdroj: Pixabay

•

Zákon o HÚ – aplikovatelný až na poslední 2 lokality!
Hlavní cíle navrženého zákona o HÚ:
1. obce mohou nepřehlédnutelným způsobem vyjádřit svůj postoj
2. zakomponování Senátu do procesu finálního schválení
3. kompenzace – posilující motivační prvek

Moje připomínky k zákonu o HÚ:
• první problém, že nejsem ani zástupcem obce, ani žádného oficiálního
sdružení občanů (nicméně za moje připomínky se postavil Zdravý domov
Vysočina)
• z 13 připomínek vypořádány 3, přičemž 2 zcela chybně interpretovány!!!
• 15.9.2015 stížnost na Radu vlády pro energetickou a surovinovou bezpečnost
1. reálná možnost nezávislé kontroly celého procesu a odborné oponentury
2. účinné zapojení veřejnosti do celého procesu vyhledávání a nikoli pouze
neúčinné zapojení obcí do procesu schvalování
3. právo veta pro ukládání RAO ze zahraničí
4. účinnost zákona pro všechny vytipované lokality a nikoli pouze pro 2 finální
5. podmínky nakládání obcí s kompenzacemi (jen na projekty snižující provozní
náročnost – aby se nevytvořila závislost + jasná pravidla nárokovosti a nikoli, že
o výši újmy jednotlivým občanům bude rozhodovat zastupitelstvo)
Mají snad být volby na jakékoliv úrovni opakovaným referendem o
HÚ?

Jak vnímají komunální politici
roli veřejnosti v procesu vyhledávání lokality pro HÚ?
•

Výsledky referenda v 6-ti obcích: účast 60-80% -> nesouhlas s HÚ 82-99%
Má zastupitelstvo obce při výkonu samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků (zejména z
titulu schvalovatele územního plánu, účastníka správnívjh řízení a vlastníka nemovitostí), aby stavbě
hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva zabránilo?

Volební program:
Jaderný odpad tu nechceme.
Budeme ctít závěry referenda.
•

•
•

První krok zastupitelstva obce Rudíkov na ustavující schůzi – doplnění bodu a
hlasování o stažení rozkladu k žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území!
Vyslovení názoru občanů (ZDV), že zastupitelstvo porušilo závěry referenda –
starosta obce osočil občany ze lži a v reakci použil i výhrůžku trestním
oznámením (tzn. zastrašování)!!!
Jak se se zhoršením mezilidských vztahů vypořádalo SÚRAO? Přes veškeré
studie rizik reagoval RNDr.Slovák, že SÚRAO nebude dělat nic.
Sousední vesnice – starosta je majitelem pozemků, kde má vzniknout
povrchový areál – další možný střet zájmů?

