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Stát, zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), označil celkem
sedm lokalit, kde by mohlo být vybudováno trvalé úložiště radioaktivních odpadů. 

V letošním roce se chystá zahájit jejich průzkum. My, kteří – trvale nebo dočasně – žijeme
v tzv. „lokalitě Magdaléna“, s tímto postupem nesouhlasíme ze dvou zásadních důvodů:

1. Stát nerespektuje názor obyvatel 
v obcích ohrožených výstavbou úložiště. 

Správa úložišť radioaktivních odpadů opakovaně slibovala, že bez souhlasu
místních obyvatel průzkumy nezačnou. Tento slib nebyl splněn: o povolení

průzkumů SÚRAO usiluje, přestože žádná z obcí s ní neuzavřela smlouvu o spolupráci a
proti úložišti se v místních referendech vyjádřilo více než 95% občanů.

Obce dnes nemají  v zákoně zakotvenou možnost rozhodnout se,  jestli  na svém území
úložiště chtějí. Přijetí návrhu zákona, který by pravomoci obcí posílil na úroveň obvyklou
v zahraničí, stát bojkotuje. Na znění tohoto návrhu se přitom shodli zástupci samospráv,
neziskových  organizací,  ministerstev  i  odborníci  z oblasti  práva,  sociologie  a  jaderné
bezpečnosti.

2. Stát postupuje nekoncepčně.

Průzkumné práce mají být začít, aniž by bylo jasné, podle jakých
kriterií  se  bude  vhodná  lokalita  vybírat.  Existuje  nebezpečí,  že
kriteria výběru se přizpůsobí tomu, co průzkumy zjistí, nebo ochotě
místních obyvatel se s úložištěm smířit.

Stát také nehledá jiné řešení likvidace radioaktivních odpadů: trvalým uložením vyhořelého
jaderného  paliva  hluboko  pod  zem,  bez  možnosti  jeho  vyjmutí,  připravuje  budoucí
generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.

Dnešní protestní akci v lokalitě Magdaléna podporují:
Město Jistebnice, Obce Božetice a Nadějkov, Osadní výbor Makov a Padařov, SDH Makov,
OS Zachovalý kraj a občané, kteří připojili svůj podpis.

Naším společným zájmem je  upozornit  na  problém ukládání  vyhořelého  jaderného
paliva  a zahájit celonárodní diskusi, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit,
ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky nezodpovědného jednání státu na
několik  obcí,  které  nemají  zákonnou  možnost  rozhodování  o  své  budoucnosti  ovlivnit,
považujeme za nepřijatelné.


