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Z výstupů hodnocení lokality Lodhéřov

Napojení železniční vlečkou cca 10 km od 
Děbolína.

Pro napájení elektřinou 2 nové, samostatnými 
trasami vedené přípojky VVN 110 kV (5,1 až 10,7 
km).

Připojení k vysokotlakému plynovodu (max 5,3 
km).

(Geobariéra, 2006)



Z výstupů hodnocení lokality Lodhéřov

„Výstavba úložiště zasáhne v bezprostřední 
vzdálenosti do 10 km celou řadu obcí s křehkou 
stabilitou. Začátky prací na průzkumu mohou 
vést k poklesu hodnoty nově zainvestovaného 
majetku a psychologické dopady mohou být 
zesíleny velmi nízkou vzdělaností obyvatel v 
samotné lokalitě.“

„Vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu 
existuje vysoké riziko jeho „psychologické 
degradace“ včetně ztráty tržní hodnoty obytných 
a rekreačních nemovitostí.“ 

(Geobariéra, 2006)



Z výstupů hodnocení lokality Lodhéřov

„Sociálně ekonomické dopady nebudou 
kompenzovány potřebnými přínosy vzhledem 
k nízké nezaměstnanosti v regionu. Naopak 
může být zpochybněna stávající atraktivita 
Jindřichova Hradce pro bydlení. Lokalizace 
může znamenat odliv mladé a práce schopné 
populace.“ 

„Možný pokles konkurenceschopnosti 
zemědělských produktů z okolí úložiště 
(psychologické důvody).“

(Geobariéra, 2006)



Z výstupů hodnocení lokality Lodhéřov

„Ovlivnění podzemních vod bude relativně malé 
pouze s lokálními dopady (pokles spodní vody, 
ztráta vody ve studních či pramenech apod.). 
Výstavbou budou ohroženy vodní zdroje v 
prostoru Čertova kamene a Tůmova kopce.“

(Geobariéra, 2006)



Možnosti obcí a veřejnosti podle dnešních 
zákonů

Územní plánování:

Obce i veřejnost mohou podat námitky a 
připomínky v rámci Politiky územního rozvoje.

Snadno překonatelné vypořádáním námitek a 
připomínek, praxe ukázala navíc velmi formálním.

Následně je kraj povinen zahrnout do zásad 
územního rozvoje a obec do svého územního 
plánu.



Možnosti obcí a veřejnosti podle dnešních 
zákonů

Stanovení průzkumného území: NYNÍ!
Obce i veřejnost  (o.s.) účastníkem řízení.
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí 
lze překonat nesouhlas obce i veřejnosti.

Povolení hornické činnosti: NYNÍ!
Obce a vlastníci konkrétních pozemků 
účastníkem řízení.
Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu 
lze překonat  nesouhlas i připomínky obce i 
vlastníků.



Možnosti obcí a veřejnosti podle dnešních 
zákonů
Stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy 
do zemské kůry:

Prakticky žádné možnosti, obce ani veřejnost 
není účastníkem.

Posouzení vlivů na životní prostředí: 
Obce i veřejnost mohou podávat připomínky.
Připomínky jsou často formálně vypořádány, 
jejich zohlednění ve stanovisku Ministerstva 
životního prostředí je nevymahatelné, 
stanovisko samo je pak nezávazné pro další 
řízení.



Možnosti obcí a veřejnosti podle dnešních 
zákonů
Povolení k umístění jaderného zařízení:

Dle atomového zákona prakticky žádné 
možnosti, obce ani veřejnost není účastníkem 
řízení.

Územní rozhodnutí: 
Obce i veřejnost (o.s. a vlastníci nemovitostí)  
jsou účastníky řízení a mohou podávat 
připomínky
Vypořádány speciálním stavebním úřadem –
Ministerstvem průmyslu a obchodu, připomínky 
nemusí být zohledněny



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.“



Co je třeba změnit

1. Přehodnotit vládní Koncepci nakládání s 
radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem 
– zakotvit do ní principy plné veřejné informovanosti, 
možnost kontroly postupu nezávislými obcemi 
vybranými odborníky, respektování zájmů veřejnosti.

2. Změnit zákony – zakotvit právo účasti obcí při 
rozhodování o jaderných zařízeních včetně práva jej 
odmítnout.

3. Chovat se k obcím jako k partnerům – respektovat 
názor jejich obyvatel, neomezovat zbytečně např. 
předčasnou územní ochranou v územně-plánovací 
dokumentaci.



Co je třeba změnit

Nejen finanční 
kompenzace, ale 
především posílení 
dnešního postavení práv 
obcí i veřejnosti jako 
nezbytný předpoklad 
procesu výběru.

Nejen sliby, ale skutečné 
změny v zákonech.

Nepřenášet zodpovědnost za řešení problému 
jaderných odpadů na obyvatele dotčených obcí!



Pokud nemáme jistotu řešení, je plánování 
vzniku dalších tisíců tun jaderného odpadu 
neodpovědné!



Děkuji za vaši pozornost!
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