
 
 

 

Úřad vlády ČR 

K rukám pana premiéra 

nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01 Praha 1 
  

 

V Rudíkově dne 9.7.2020 

 

 

 

Vážený pane premiére,  

 

 

obracíme se na Vás jako zástupci obcí z lokalit HORKA /obce - Budišov, Rudíkov, Rohy, 

Vlčatín, Oslavička, Nárameč, Oslavice a Osové/ a (ČERTŮV) HRÁDEK /obce - Cejle, Dolní 

Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná/ ve věci možné stavby hlubinného úložiště 

vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále jen „hlubinné úložiště nebo HÚ“). Počátkem června 

2020 doporučil poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů zúžení počtu 

zkoumaných lokalit z 9 na 4, následně bylo toto zúžení potvrzeno i Radou SÚRAO. Definitivní 

rozhodnutí o zúžení počtu lokalit je v pravomoci vlády ČR a dá se předpokládat brzké zařazení 

tohoto bodu na program jednání vlády. Dle našeho názoru je zásadním pochybením celého 

procesu, že jak SÚRAO, tak MPO, nedodržely své sliby, že před zúžením počtu lokalit bude 

přijat příslušný zákon o zapojení dotčených obcí a veřejnosti. Jako vysoce problematický se nám 

jeví také fakt, že podkladem pro zúžení počtu lokalit bylo provedeno na základě Závěrečné 

zprávy, která však nebyla oficiálně zveřejněna ani předložena dotčeným obcím k uplatnění 

připomínek. Popsaným postupem nepochybně dochází k narušení důvěry veřejnosti v proces 

výběru lokality vhodné pro možnou budoucí stavbu hlubinného úložiště. Navíc s ohledem na 

vyloučení věcné oponentury Závěrečné zprávy ze strany dotčených obcí nelze vyloučit, že některé 

podklady a závěry uvedené v Závěrečné zprávě neodpovídají skutečnosti a bude rozhodováno na 

základě neverifikovaných skutečností a závěrů. Tento zásadní procesní aspekt může být i 

důvodem pro budoucí možné soudní spory spojené se stavbou hlubinného úložiště. 

 

 

Dopisem ze dne 2.7.2020 jsme požádali o osobní schůzku k tomuto tématu. Jsme si 

samozřejmě plně vědomi Vašeho pracovního vytížení jako předsedy vlády a v době 

dovolených je těžké najít volný termín pro jednání, zvláště, když i vy jako každý občan naší 

vlasti máte právo na čas strávený se svojí rodinou. Proto si Vás dovolujeme požádat, zda 

byste nezvážil zveřejnění Závěrečné zprávy SÚRAO, která je základním podkladem pro 

dosavadní učiněná rozhodnutí ze strany SÚRAO. Jistě pochopíte, že problematika 

hlubinného úložiště radioaktivních odpadů je velice silným tématem, které rezonuje nejen 

našimi obcemi, ale skutečně širokým okolím.  

 

S ohledem na uvedené bychom Vás chtěli požádat o to, zda byste nezvážil zveřejnění   

Závěrečné zprávy SÚRAO a její postoupení dotčeným obcím s tím, že by byla poskytnuta 



přiměřená lhůta pro vyjádření. Platforma proti úložišti požádala o zveřejnění a možnost 

oponentury pana ministra průmyslu a obchodu dopisem ze dne 3.6.2020, který dle našich 

informací zveřejnění Závěrečné zprávy zvažuje. Bylo by paradoxem, že v demokratickém 

státě má každá osoba v civilní, správním či trestním řízení právo se vyjádřit a nám zástupců 

samospráv reprezentujících tisíce lidí by toto právo bylo odepřeno. Proto bychom chtěli 

požádat, zda byste věc jako předseda vlády neprojednal s panem ministrem průmyslu a 

obchodu, a o to, abyste společně zvolili vhodný postup, který bude respektovat elementární 

demokratické principy. 

 

 

 

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto nepochybně důležitému tématu. 

 

 

S pozdravem starostky a starostové obcí 

 

 

 

Obec Rudíkov   Městys Budišov    Obec Hodov 

 

 

 

Obec Rohy   Obec Oslavička   Obec Osové 

 

 

 

Obec Oslavice   Obec Nárameč   Obec Vlčatín 
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