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    Jak o koncepci jednat s politiky 



Příležitosti pro debatu o úložišti vyhořelého paliva 
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- Připomínkování dokumentace dopadů návrhu Koncepce na životní prostředí (SEA) veřejností  

- Oficiální veřejné slyšení (SEA)  

- Neoficiální (místní) veřejná slyšení 

- Připomínkování v meziresortním řízení a projednání ve vládě 



Připomínky k  dokumentaci dopadů návrhu na ŽP (SEA) 
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- Informace a termíny na Informačním portálu SEA 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce  

- Informovat o možnosti podávání připomínek k celé koncepci (nejen jejím dopadům), formuláře 
pro písemné připomínky s návodem kam a do kdy poslat 

- Zařídit sběr a sdílení připomínek na speciálních webových stránkách (na webu SÚRAO)  

- Zorganizovat společnou formulaci nejzásadnějších připomínek (např. zákonem zaručit možnost 
účastnit se rozhodování o umístění jaderného zařízení) a jejich opakované zveřejnění  

- Získávat veřejnou podporu pod společné požadavky  

- Jednat s politiky na místní, regionální a celostátní úrovni  

 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce


 
Oficiální veřejné slyšení (SEA) 
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- Podle zákona je předkladatel (MPO) povinen zveřejnit místo a čas veřejného projednání návrhu 
koncepce nejméně 10 dnů před jeho konáním 

- Každý může zaslat své písemné vyjádření na MŽP nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného 
projednání  

- MŽP vydá finální stanovisko do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání  

 

Nevýhody: nedostatečný předstih oznámení termínu, nevhodný termín, velká vzdálenost místa 
konání od dotčených obcí, nevhodné řízení debaty, zdlouhavé přednášky ze strany investora,  
omezení vystoupení občanů časem, množstvím příspěvků atp.  

 



Neoficiální (místní) veřejná slyšení 
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- Zorganizovat ideálně ve spolupráci spolků a obcí v dotčených lokalitách  

- Přizvat na jednání zástupce předkladatele (MPO, SURAO), hodnotitele (MŽP), místní a krajské 
zastupitele, poslance, senátory  (příští podzim volby do krajů a třetiny Senátu, mj. Jihlava) 

- Zajistit zápis a ideálně také záznam (přenos) z jednání  

- Poslat závěry předkladateli a hodnotiteli 

- Zveřejnit závěry v místních, regionálních a celostátních médiích 

- Jednat o závěrech s místními, regionálními a celostátními politiky 



Připomínkování v meziresortním řízení a projednání ve vládě 
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- Připomínkování koncepce prostřednictvím SMO, zájmových svazů aj. 

- Jednání s ministry a jejich stranami a připomínkování ze strany resortů 

- Jednání s vedením koaličních stran 

- Seminář v poslaneckém Výboru pro životní prostředí (kontrolní funkce, účast vedení MŽP) 

- Veřejné akce směrem k vládě  

 

 

 



„Berte problém jaderného odpadu vážně! Přestaňte odpad vyrábět!“ 
Friends of the Earth Sweden, The Swedish Anti-Nuclear Movement 
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