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Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci zneužívání Pracovní slupiny pro dialog 

o hlubinném úložišti ze strany SÚRAO 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

jako zástupci obcí s místních spolků z lokality Hrádek bychom Vás rádi informovali o našem 

hlubokém znepokojení nad způsobem, jakým je výběr lokality pro hlubinné úložiště prováděn, stejně 

tak nad tím, jak je Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti zneužívána. 

 

V médiích a na setkáních s veřejností odkazuje SÚRAO na Pracovní skupinu jako na doklad své 

komunikace s veřejností. Realita na Pracovní skupině je ale opačná – s pracovní skupinou nejsou 

sdíleny podstatné informace, popřípadě jsou jí prezentovány informace pouze částečné a opožděné 

– tak, aby nebylo možné dění jakkoli ovlivnit. Zřejmou vůlí SÚRAO jakožto zástupce státu není vést 

s občany dialog, ale pomocí PR a netransparentních výzkumů veřejného mínění vytvořit dojem, že 

je s občany veden dialog a ti, v rozporu s výsledky místních referend, o úložiště vedle svých domovů 

stojí. 

 

V Pracovní skupině  SÚRAO jako hlavní hybatel procesu výběru finální lokality dlouhodobě 

ignoruje komentáře členů Pracovní skupiny k diskutovaným materiálům, ignoruje komentáře 

a výhrady geologa Pracovní skupiny a co víc, SÚRAO ignoruje i platná usnesení pracovní 

skupiny. Jedná se např. usnesení přijaté na 18. schůzi, žádající od SÚRAO kvantifikaci vylučujících 

kritérií výběru lokality. Pan Ing. Jiří Slovák prohlásil, že dokud bude ředitelem, k požadované 

konkretizaci nedojde, na schůzi č. 19 následně doplnil, že se rozhodl kvantifikaci nedělat a že mu 

příkazy můžete dávat pouze Vy. Z tohoto přístupu SÚRAO jasně plyne pohrdání prací a názory 

Pracovní skupiny a jejích členů. 

 



Veškeré kroky směřující k výběru lokality přitom běží dál bez jakékoli reflexe názorů Pracovní 

skupiny. 

 

Jako členové Pracovní skupiny jsme ke své práci v ní vždy přistupovali svědomitě, s vůlí naplňovat 

statut Pracovní skupiny – přispět k transparentnímu výběru vhodné lokality. Bohužel slouží Pracovní 

skupina jako pouhé alibi komunikace s veřejností a transparentní proces výběru lokality je tímto 

počínáním pouze diskreditován. 

 

Způsobem, jakým je Pracovní skupina ze strany SÚRAO zneužívána se cítíme zneužiti i my. 

Proto tímto stahujeme nominaci svých zástupců: 

Milady Duchanové, starostky obce Hojkov 

Ing. Milana Vopálenského, místostarosty obce Nový Rychnov  

Mgr. Petry Nováčkové, 2. Alternativa, zástupkyně místních spolků 

 

z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. 

 

S úctou 

 

Pavlína Novákoví, starostka obce Cejle 

Milada Duchanová, starostka obce Hojkov 

Jaromír Šlechta, starosta obce Milíčov 

Iva Reichová, starostka městyse Nový Rychnov  

Štěpánka Šteflová, starostka obce Rohozná 

Ludmila Fučíková, spolek 2.Alternativa  

Jana Vitnerová, Bezjaderná vysočina 

Zdeňka Mikešová, spolek Čistá Rohozná 


