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Průzkum postojů lídrů komunálních kandidátek  k problematice 
výběru hlubinného úložiště v Kraji Vysočina -  lokalita Horka 

Obce i kandidáti řazeni abecedně. 

 

Budišov 
 
Ing. Dokulil Ladislav, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Budišova?  

Vybudovat úložiště je jistě potřebné, ale nemusí to být zrovna v posledních zbytcích relativně 
neporušené přírody (oblast klidu) a tak blízko našeho městyse, takže moje stanovisko je spíše 
negativní. Ale to není důležité, jako místostarosta Budišova musím respektovat referendum, které 
jednoznačně odmítlo vybudování úložiště. Jako kandidát KDU-ČSL musím respektovat názor voličů, 
a ti jsou ve většině rovněž proti. Pokud se toto nezmění, budu také proti. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Budišova?  Proč ano či proč ne? 

S průzkumnými pracemi nesouhlasím, protože výsledek referenda ukládá zastupitelům udělat vše, 
co jim zákon umožňuje, aby tomu zabránili. Otázkou je, zda se zastupitelů na jejich názor bude 
někdo ptát. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané? Proč souhlasíte, nebo nesouhlasíte? 

O těchto stavbách by měli jednoznačně rozhodovat občané, proto platí mé předchozí dvě 
odpovědi. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout? Jakým způsobem? 

Tato otázka by spíše měla směřovat k poslancům nebo senátorům, zastupitel na změnu zákonů má 
vliv jen potud, že může doporučit změny svým voleným zástupcům v parlamentu, což může 
koneckonců každý občan. Takže to budu jistě dělat, i kdybych nebyl zvolen. 
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Kašpar David, „ZMĚNA“ 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Budišova?  

Je to obdobně složitá otázka, stejně jako např. tání či netání ledovců, na kterou se názory radikálně 
různí a pokud zrovna nejste v tom daném oboru odborník, vždy máte zkreslenou představu. Já 
osobně znám i velice uznávaného jaderného fyzika a od něj po mnoha a mnoha hodinách 
rozebírání problematiky úložiště vím, že je to v současné době bezpečnější záležitost než funkční 
jaderná elektrárna za humny. Na druhou stranu je to zásah do přírody, který ovlivní mnoho 
generací našich obyvatel dopředu. A finanční prospěch by rozhodně neměl být na prvním místě při 
rozhodování. Naše sdružení "ZMĚNA" by chtělo, aby všichni obyvatelé Budišova byli znovu aktivně 
informováni představiteli obou stran a vyjádřili se v novém obecním referendu. Já osobně jsem 
však za současných podmínek a okolností proti výstavbě, ale s průzkumnými pracemi problém 
nemám. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Budišova? Proč ano či proč ne? 

Ano. V podstatě to není nic proti ničemu. Není to nijak zavazující, získáme důkladný přehled o 
půdním složení v katastru našeho městyse, dostaneme finanční kompenzaci a v malé míře to může 
přispět nebo pomoci našim místním živnostníkům. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané? Proč souhlasíte, nebo nesouhlasíte? 

Ano. O takto zásadních věcech by měli rozhodovat vždy všichni občané v referendu a ne jen hrstka 
jejich zvolených zástupců. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout? Jakým způsobem? 

Ne. Myslím, že nemám důvod. 
Aktivně bych prosazoval akutnější a důležitější věci v naší obci. Navíc v současné chvíli je to 
postaveno na souhlasu obce, resp. na kladného výsledku vypsaného obecního referenda. U nás se 
to navíc týká několika obcí a stačí, když jedna nebude souhlasit a ostatní s tím nic nezmůžou. 
Nemyslím si tedy, že by to musel upravovat konkrétní zákon. 

MVDr. Mareček Vladimír, Nezávislí a ODS pro rozvoj Budišova 
 
1. Jaký je Váš názor na vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších 
vysoce radioaktivních odpadů v katastru Vaší obce? 

Ctím a vždy budu ctít názor většiny spoluobčanů, také podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
budu hájit jejich zájmy. 
Jsem veterinární lékař, mám základní znalosti týkající se fyziky, chemie, biologie. Nejsem geolog 
ani jaderný fyzik. Problematikou energetiky, jaderné energetiky a konce palivového cyklu jsem se 
zatím do hloubky nezabýval. 
V současné době nejsem schopen zodpovědně zvážit všechny aspekty problematiky úložiště. 
Pocitově nejsem hlubinným úložištěm "příliš nadšen", ale rozhodovat na základě pocitů mi 
nepřipadá příliš zodpovědné ... 
Myslím, že většina ostatních lídrů je na tom podobně.  
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Slibuji, že se danou problematikou budu systematicky zabývat a budu se snažit zajistit pro 
spoluobčany dostupné, pravdivé a ověřitelné informace. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Budišova? Proč ano či proč ne? 

Vámi položená otázka je irelevantní - postrádá smysl. Právo na geologický průzkum nelze státu v 
obecné rovině upírat, lze pouze diskutovat o přiměřenosti náhrad za újmu způsobenou 
průzkumem. Navržená změna otázky: 
Jsou náhrady za geologický průzkum k hlubinnému úložišti přiměřené materiální i nemateriální 
újmě občanů a obcí? 
Dle mého názoru náhrady nejsou přiměřené 
Zařazení naší obce do geologického průzkumu k úložišti vnímám jako výrazné poškození obce a 
zvláště občanů. Výše náhrad  mi nepřipadá úměrná (je malá) a způsob jejich poskytnutí není dobře 
technicky vyřešený. 
Slibuji, že se problematikou náhrad - jejich výše a způsob poskytování, budu systematicky zabývat. 
Musím - je to v zájmu spoluobčanů a vzhledem k již podané žádosti o geologický průzkum, hrozí 
nebezpečí z prodlení. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli 
spolurozhodovat především jejich občané?  

(technická nepřesnost otázky - nevymezení termínu "spolurozhodovat". Nemožnosti odpovědi - 
nevím) 
Odpověď: 
Souhlasím. Myslím, že všechna zásadní rozhodnutí by měla být vždy v souladu s názorem většiny 
obyvatelstva. Obecně nejen na úrovni obce, ale i kraje a státu (potažmo i EU). 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
která dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?  

(formulace otázky je velmi tendenční a neobsahuje možnost nevyjádřit se) 
Odpověď: 
Souhlasím (s výhradou, že konec otázky by měl znít - zajistí, aby rozhodnutí o úložišti bylo v 
souladu s názorem většiny obyvatel dotčené lokality - to koresponduje s mojí odpovědí na otázku 
č.3). 
V problematice úložiště považuji zákonnou záruku, že rozhodnutí o výstavbě úložiště bude v 
souladu s většinovým názorem obyvatel dotčených obcí za klíčovou.  
Je v zájmu občanů jednat teď současně o zárukách státu a o náhradách za geologický průzkum. 
Geologický průzkum způsobuje újmu již nyní a v případě nevyjednání záruk by mohla výrazná 
škoda vzniknout v budoucnosti. 

Matoušek Rudolf, Komunistická strana Čech a Moravy 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Budišova? 

Jedná se o celospolečenský problém. Současná společnost využívá výhody energie z jádra a musí se 
také postarat o likvidaci vyhořelého paliva. Za jistých, přesně daných podmínek bych s 
vybudováním souhlasil. 
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2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Budišova?  Proč ano či ne? 

 Ano. Jedině na základě správně provedených průzkumných prací a vyhodnocení celospolečenských 
vztahů je možno rozhodnout o správnosti umístění. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Občané mohou spolurozhodovat, ale nemohou mít právo veta. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?   

Ne. Opakuji, jedná se o celospolečenský problém a rozhodující slovo musí státní orgány s 
příslušnou pravomocí. 

 

Ondráček Josef, Pro náš Budišov – Nepodařilo se získat odpověď. 

Piňos Petr, Česká strana sociálně demokratická 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Budišova? 

Jako lídr kandidátky do nového obecního zastupitelstva a člen současného zastupitelstva se cítím i 
nadále vázán nesouhlasným stanoviskem občanů, nesouhlasný postoj většiny občanů je totožný 
s mým osobním názorem. Mohu slíbit, že i nadále budu ctít většinové rozhodnutí občanů. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Budišova?  Proč ano či ne? 

Jak je patrno z mé předchozí odpovědi nesouhlasím a nemohu v současné době souhlasit 
s průzkumnými pracemi. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Jednoznačně souhlasím s tím, že občané na jejichž území je výstavba uložiště zvažována mají 
právo na maximum informací a především mají výhradní právo rozhodnout. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Starosta nemůže přímo ovlivňovat rozhodování zákonodárců, ale jsem připraven plně respektovat 
a zastávat práva a potřeby svých spoluobčanů tudíž i předávat dál jejich rozhodnutí o úložišti. 

 
Sedláček Zdeněk, Sportovní a hasičská 2014 - Nepodařilo se získat odpovědi. 

Ing. Vrzal Vlastimil, Pro podporu rodin s dětmi v Budišově - Nepodařilo se získat odpovědi. 
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Hodov 

Ing. Jaša Stanislav, SNK1 - Nepodařilo se získat odpovědi. 

Matoušek David, nezávislý kandidát - Nepodařilo se získat odpovědi. 

 

Nárameč 

Hájek Jaroslav, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ  NÁRAMEČ II. 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Náramče? 

Jsem zásadně proti vybudování úložiště. 
 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Náramče?  Proč ano či ne? 

Ano. Průzkumné práce budou provedeny i přes náš nesouhlas, protože mají podporu v zákoně, 
proto je třeba vyjednat co nejlepší kompenzaci pro dotčené obce. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Kdo jiný by to měl být, než lidé, kteří zde žijí, těm by to přineslo nepředstavitelné zatížení a 
změnu života na relativně klidných vesnicích 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Všemi dostupnými prostředky. O svém okolí musí spolurozhodovat především ti, kterých se to týká 
 

Ing. Jelínková Ludmila, Sdružení nezávislých kandidátů 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Náramče? 

Nesouhlasím s vybudováním hlubinného úložiště. Jednak nás zde váže referendum, kde občané 
vyslovili jasné ne, a jednak se mi nelíbí, že si SÚRAO vybírá naši, tak hustě osídlenou lokalitu. 
Dalším důvodem, je už teď vysoký výskyt radonu, což vlastně nasvědčuje o propustnosti podloží 
 
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Náramče?  Proč ano či ne? 

Ne. Opět, na prvním místě je postoj daný referendem. Na druhém místě je postoj Státu, kde nám 
nejprve slibovali, že nepůjdou přes nesouhlas občanů. Jelikož souhlas nezískali, tak si průzkumové 
práce uzákonili. Kdo nám zaručí, že obdobný postup nebude i se samostatným budováním 
úložiště? 

 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/


Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ 
 je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz  
 

 
 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Protože především oni zde budou žít. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano. V současné době jsem starostkou obce a ani teď nepřihlížím nečinně. Snažíme se společně s 
ostatními dotčenými obcemi zaujmout stejný postoj. 
 

Rudíkov 

Nožičková Jana, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Vaší obce? 

S možností vybudování úložiště na katastru naší obce nesouhlasím. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Vaší obce?  Proč ano či ne? 

S průzkumnými pracemi nesouhlasím. Nejsou dány jasná pravidla vyhledávání lokality a 
průzkumné práce rozjedou proces, který už občané obce za současné legislativy nezastaví.  Není 
jim tato možnost garantována zákonem, je pouze na slibech státních úředníků a Správy úložišť 
radioaktivních odpadů, které často selhávají. Není důvod provádět průzkumné práce, když nedáme 
souhlas s vybudováním úložiště. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Státní úředníci se stavbou a úložištěm žít nebudou. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano, tak jako doposud. 

Ing. Smieško Miroslav, ANO 2011 – Na otázky neodpověděl. 

V žádném případě neignoruji Váš průzkum k problematice hlubinného úložiště v kraji Vysočina. Na 
Vámi čtyři položené dotazy však nedokážu v současné  chvíli jednoznačně a plnohodnotně 
odpovědět. Nemám dostatek podkladových materiálů k dané problematice, abych se opravdu 
jednoznačně, seriózně a objektivně vyjádři tak, že  bych i v budoucnu za svými slovy s čistým 
vědomím a svědomím mohl stát. Samozřejmě vnímám základní věc a rozpor  problematiky - 
 ekonomické a ekologické hledisko.  Děkuji Vám za pochopení. 
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Souček Zdeněk, POZITIVNÍ VLNA 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Rudíkova? 

Jakožto dlouholetý pracovník v jaderné energetice mám alespoň základní povědomí o tzv. 
vysoceaktivních odpadech. Co se týče mého názoru, tak vím, že technologie pro uložení jsou k 
dnešnímu dni zvládnuté a zcela bezpečné. Co se ale týká vybudování úložiště, vždy budu 
respektovat a hájit většinový názor obyvatelstva jak naší vesnice, tak lokality. V tak závažném 
rozhodnutí musí jednoznačně převládnout většinový názor. 
 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Rudíkova?  Proč ano či ne? 

Ne. Protože ctím většinový názor obyvatel. Mrzí mě však, že žádný zvolený zastupitel nebude 
schopen také průzkumy zablokovat. Není to totiž v naší kompetenci. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Ano je to pochopitelné, demokratické a správné. Navíc na švédském modelu úložiště již 
osvědčený postup. Ačkoliv je pravda, že tam je názor obyvatel v dané lokalitě opačný, než-li u nás v 
ČR. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Interpelace u našich lokálních poslanců, senátorů, jednání se SÚRAO. Tak jako se podařilo ve 
švédském modelu schválit pro dané lokality "právo veta" a stavbu odmítnout. Ačkoliv tam k využití 
"práva veta" paradoxně nedošlo. 

 

Mgr. Suk Martin, ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Rudíkova? 

Naprosto negativní. Svým zásahem do životního prostředí i lidského zdraví. Všechny zúčastněné 
instituce mě prozatímními informacemi nepřesvědčily, že by úložiště lidem neškodilo. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Rudíkova?  Proč ano či ne? 

Ne. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano. 

 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/


Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ 
 je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz  
 

 
 

Ing. Šula Vladimír, Pro Rudíkov 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Rudíkova? 

Pracuji ve firmě, která se specializuje na inženýrské služby a technickou podporu zejména v oblasti 
jaderné energetiky a tak vím, že technologie na uložení vysoceaktivních odpadů jsou zvládnuté a 
ve světě vyzkoušené. Pokud jde však o vybudování úložiště, pak není důležitý názor jedince, ale je 
třeba postavit se za většinový názor občanů naší obce a tento většinový názor respektuji a budu i v 
budoucnu respektovat. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Rudíkova?  Proč ano či ne? 

Ne. Opět se stavím a budu hájit většinový názor občanů naší obce. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Tam kde občané žijí, tam by měli mít právo rozhodovat o důležitých věcech ovlivňujících jejich 
život v obci, říká se tomu demokracie. Stavba měnící život v obci pro několik generací, tak důležitá 
věc je. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano. Za většinový názor občanů je třeba se postavit a konstruktivními kroky se snažit ho uzákonit. 

 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/

