Výzkum veřejného mínění
V březnu a dubnu realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu
Akademie věd ČR dotazníkové šetření, které formou osobního rozhovoru zjišťovalo názory obyvatel na projekt hlubinného úložiště. Zadavatelem výzkumu byla Správa úložišť radioaktivních
odpadů.
Kompletní výsledky průzkumu uveřejnil poslední
Jistebnický zpravodaj, najdete je i na webových
stránkách SÚRAO (v aktualitách) a OS Zachovalý
kraj (v dokumentech).
Pro představu se zde můžete podívat na jednu
z tabulek, která uvádí, kolik dotazovaných by
s úložištěm souhlasilo. V naší lokalitě je to 18%,
proti úložišti je 77%, zbytek buď neví, nebo je
mu to jedno.
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Smlouvu se SÚRAO
obce nepodepsaly
SÚRAO v současné době nabízí obcím dohody
o spolupráci na průzkumech pro plánované úložiště.
V naší lokalitě návrh dohody projednávali 12. září
na společném setkání zastupitelé Božetic, Jistebnice
a Nadějkova. SÚRAO ve smlouvě obcím nabízí zaplacení části nákladů na nezávislé odborníky
(např. právníka a geologa), kteří by posuzovali jejich zájmy, obce by se naproti tomu měly zavázat
k tomu, že budou zvát SÚRAO nejméně dvakrát
ročně na zasedání zastupitelstva. Dále by měly
předkládat Správě úložišť své rozvojové plány a napomáhat jí při jednání s vlastníky pozemků, kterých
by se průzkum týkal. Peněžní kompenzace za průzkumy dohoda neurčuje, jejich výše je dána zákonem a Správa úložišť nenabízí obcím nic nad to, co
jí zákon ukládá.
Celé znění návrhu dohody najdete na webu OS Zachovalý kraj. Můžete si zde přečíst i právní stanovisko k tomuto návrhu, které si nechaly vypracovat
obce z lokality Kraví hora. V jeho závěru se píše:

Pokud je úmyslem obcí vybudovat úložiště na svém
území, pak je dohoda dobrým krokem, jak toto cíle
dosáhnout. Pokud ale obce úložiště nechtějí, a
chtějí si pouze „přivydělat“ peníze z jaderného účtu,
pak se vystavují nemalým rizikům, že trvalé úložiště
bude nakonec umístěno v jejich katastru.
Ani jedna z obcí v naší lokalitě dohodu o spolupráci
se SÚRAO nepodepsala.
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Vážení čtenáři,
třetí číslo zpravodaje by vám opět
mělo přinést informace, které
Správa úložišť nepovažuje za tak
důležité, aby s nimi ve svých tiskovinách seznámila veřejnost.
Najdete zde především slíbené
obrázky povrchového areálu úložiště a jeho umístění, dále zprávu
o výzkumu veřejného mínění,
o dohodě, kterou obcím nabízí
SÚRAO k podpisu, a několik zajímavostí z ostatních lokalit.
Díky Nadaci VIA, která nám na
tisk poskytla „rychlý grant“ ve výši 6000 Kč, vycházejí tyto Zprávy
ze samosprávy v barvě.
Olga Černá, OS Zachovalý kraj

Víte, že...
... v Lubenci se zastupitelstvo chystalo průzkumy
schválit, nespokojení občané si však vyžádali místní
referendum. Konalo se koncem června, proti průzkumům se vyslovilo 517 z 647 hlasujících.
Zastupitelé budu jejich mínění respektovat.
(Lokalita Čertovka, Ústecký kraj)

struhare.webnode.cz
... majitelé společnosti Mitrovský dvůr, která zpracovává maso a mléko zvířat chovaných ekologickým způsobem, se po zprávě o schválení průzkumu pro úložiště v několika okolních vesnicích rozhodli okamžitě zastavit všechny investice a radikálně omezit stávající výrobu. Obávají se, že pokud by
k vybudování skladu jaderného odpadu došlo, jejich výrobky by se staly neprodejnými. (Lokalita
Kraví hora, Vysočina/Jihomoravský kraj)

www.mitrovskydvur.cz

... Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo
průmyslu žádají kraje, aby do svých územních
plánů zakreslily lokality pro úložiště. Jako první
lidé z ministerstev oslovili Plzeňský kraj, na jehož
území je lokalita Březový potok a část lokality
Čertovka. Krajští zastupitelé jejich požadavek odmítli. „Pokud starostové a lidé v jednotlivých lokalitách o úložiště nestojí, tak nevidím důvod, proč
by se kraj měl chovat jinak,“ říká k tomu náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Ivo Grünner.

www.ceskatelevize.cz

Zprávy ze samosprávy
vydalo občanské sdružení Zachovalý kraj
ve spolupráci s obcemi Božetice, Jistebnice
a Nadějkov v listopadu 2012.
Vydání tohoto čísla podpořila Nadace VIA.
Další informace o úložišti najdete
na www.zachovalykraj.cz,
připomínky a dotazy můžete psát
na e-mail info@zachovalykraj.cz

Božejovice, Padařov... jsou ve hře i další místa?
Jak jsme psali v minulém čísle Zpráv ze samosprávy, v podstatě náhodou (ze souborů, zapomenutých v počítači po červnové besedě v Božejovicích)
vyšlo najevo, že SÚRAO neplánuje umístění povrchového areálu úložiště pouze u Božejovic, ale také
u Padařova (obě místa jsou vyznačena na mapě).
Ředitel Správy úložišť JUDr. Jan Prachař, jehož
jsme požádali o vysvětlení, napsal, že SÚRAO zpracovává studii různých variant umístění úložiště a že
obce, pokud budou mít zájem, mohou o nich získat
bližší informace.
Starosta Nadějkova proto požádal SÚRAO, aby obce seznámila s půdorysy, vizualizací a popisem
všech areálů hlubinného úložiště, o nichž na naší
lokalitě uvažuje. Tuto žádost Správa úložišť napřed odložila kvůli formálním nedostatkům, po jejich odstranění ji odmítla s tím, že studie ještě není

hotová a není možné o ní poskytovat informace.
Uvnitř tohoto čísla zpravodaje tedy najdete dvě zatím známé možnosti umístění povrchového areálu
úložiště; na kompletní údaje si budeme muset počkat do příštího roku.
Postup vyřizování žádosti o informace je typickou
ukázkou toho, jak si státní úředníci „transparentnost
a partnerský přístup“ při jednání s obcemi představují - nedozvěděli jsme se vůbec nic, dokonce ani
počet míst, na kterých by povrchový areál úložiště
mohl být. Místo toho SÚRAO obcím nabízí k podpisu
dohodu o spolupráci, ve které by se měly zavázat
například k tomu, že svoje rozvojové plány přizpůsobí požadavkům geologického průzkumu, a ministerstvo průmyslu se bez ohledu na obce snaží prosadit zakreslení lokalit pro úložiště do územních plánů krajů (více na poslední straně).

