Určeno:
Ministerstvu průmyslu a obchodu
Ministerstvu životního prostředí
Ministerstvu pro místní rozvoj
Petičním výborům Poslanecké sněmovny a Senátu ČR
Správě úložišť radioaktivních odpadů

PETICE
za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště
radioaktivních odpadů
My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého
hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy
úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich
obcích a regionech.
Jsme si vědomi, že problém vyhořelého jaderného paliva nemůžeme přesouvat na naše
potomky. Nelíbí se nám však způsob a podmínky, za kterých je u nás hlubinné úložiště
hledáno. Nevidíme možnosti rovného dialogu a odmítáme diktát ze strany státních orgánů.
Proto trváme na okamžitém zastavení současného procesu a nastavení nových,
demokratických pravidel postupu pro výběr vhodné finální lokality. Proto žádáme:

-

Respektujte náš názor, buďme si partnery! Stát nerespektuje výsledky místních referend,
v kterých jsme se vyjádřili proti myšlence úložiště. Naše pozice je setrvalá: chceme nejprve
nastavení otevřeného a transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a krajů
odmítnout úložiště v daném regionu.

-

Změňte zákony a přístup! Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno
jaderné zařízení (tedy i. úložiště vyhořelého jaderného paliva), nemají možnost o takových
záměrech účinně spolurozhodovat. Případná realizace úložiště však bude mít vliv na celý region
a dotkne se všech jeho obyvatel. Proto je nutné zásadně přehodnotit proces hledání v dnešní
podobě a zahájit novou otevřenou a transparentní etapu s respektem k právu obcí a krajů
spolurozhodovat v řízeních o umístění jaderných zařízení.

-

Neblokujte rozvoj obcí! Pokračuje snaha o územní ochranu všech šesti vybraných lokalit v
chystané Politice územního rozvoje České republiky. To bude blokovat rozvoj dotčených obcí,
aniž by to bylo nezbytné. Také bude zcela zbytečně poškozovat i obce, které nakonec nebudou
vybrány pro nevhodné geologické prostředí či svůj nesouhlas.

-

Nezvyšujte množství vysoceradioaktivních odpadů! Jde především o vyhořelé palivo
z jaderných reaktorů. Plány na výstavbu nových jaderných bloků jsou bez existence úložiště či
jiného proveditelného řešení vysoce nezodpovědné.

Stanovisko k nutnosti změnit dnešní proces vyhledávání hlubinného úložiště se opírá o
jednoznačný výsledek pětadvaceti místních referend, anket, petic a dalších akcí vyjadřujících
názor nás, obyvatel dotčených obcí.
Petiční výbor ve složení:
Jiří Dvořák – starosta obce Lodhéřov, bydliště: Lodhéřov 175, 378 26 Lodhéřov
Mgr. Vladimír Mašek – starosta obce Jistebnice, bydliště: Spojovací 275, 391 33 Jistebnice
Ing. Vladimír Smolík – starosta obce Pačejov, bydliště: Pačejov – Nádraží 143, 341 01 p. Horažďovice
Milada Duchanová – starostka obce Hojkov, bydliště: Hojkov 40, 588 05 p. Dušejov
Mgr. Jiří Horák – předseda OS Zdravý domov Vysočina, Budišov 276, 675 03 Budišov
Lucie Benešová – člen OS Severočeský ocelot, Malměřice 57, 441 01 Podbořany
Jménem petičního výboru je zmocněn jednat: Jiří Dvořák, Lodhéřov 175, 378 26 Lodhéřov
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Adresa pro doručování petičních archů:
Obecní úřad Lodhéřov, k rukám pana starosty, Lodhéřov 168, 378 26, p. Jindřichův Hradec

