
 
 

 

SÚRAO 

k rukám ředitele 

Dlážděná 6 

100 00 Praha 1 

  

 

 

Vážený pane řediteli, 

 

obracíme se na Vás jako zástupci obcí Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, 

Nový Rychnov a Rohozná ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních 

radioaktivních odpadů (dále jen „hlubinné úložiště nebo HÚ“) v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK. 

 

Dopisem ze dne 31. 3. 2021 jste nás informoval o připravovaných Lokálních pracovních 

skupinách. Dle Vašeho sdělení: „Cílem pracovní skupiny by mělo být zlepšení a zintenzivnění 

výměny informací mezi státní správou a dotčenými obcemi a krajem o problematice projektu 

hlubinného úložiště. Pracovní skupina by měla být založena na každé ze čtyř potenciálních 

lokalit, tj. na lokalitě Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch. Prostřednictvím Lokální pracovní 

skupiny bychom Vás za SÚRAO i nadále chtěli podrobně informovat o všech důležitých krocích 

v procesu hledání vhodné lokality a diskutovat konkrétní aspekty lokality Hrádek. 

Vaší účastí v činnosti Lokální pracovní skupiny nevyjadřujete souhlas s jakýmkoli krokem 

přípravy hlubinného úložiště nebo s jeho budováním. Stejně tak veškerou zodpovědnost 

za technické řešení aspektů tohoto projektu nese SÚRAO. 

Pracovní skupina by měla představovat základní komunikační platformu pro výměnu a sdílení 

informací a pro spolupráci mezi relevantními státními institucemi v čele se SÚRAO a MPO spolu 

s příslušnými městy, obcemi a krajem. Jedním z témat pracovní skupiny by měla být i diskuse 

o řešení povrchového areálu hlubinného úložiště. Statut Lokání pracovní skupiny je spolu 

s pracovním programem přílohou tohoto dopisu. 

Lokální pracovní skupinu by dle Statutu měl tvořit volený zástupce dotčené obce (člen 

zastupitelstva), zástupce příslušného kraje (člen zastupitelstva kraje či zaměstnanec krajského 

úřadu), zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce SÚRAO. Každá z členských 

institucí může nominovat jednoho zástupce a jeho náhradníka, který je oprávněn člena na jednání 

zastoupit.“ 

 

Jak jistě víte, lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a 

Čeřínek se však nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní 

obce, tak i pro okres a město Jihlava, prostřednictvím vodní nádrže Hubenov, a pro okres a město 

Pelhřimov. Tato lokalita je také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku 

Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a 

okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Tyto skutečnosti činí z Lokality (ČERTŮV) HRÁDEK 

jeden z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody, jejichž ochrana není jenom zájmem 

dotčených obcí, ale veřejným zájmem České republiky. 

 



Naši společnou výzvu k ochraně národních zdrojů pitné vody a k odmítnutí stavby úložiště 

radioaktivních odpadů již kromě přímo dotčených obcí přímo podpořily obce a města 

reprezentující cca 150 tisíc obyvatel z okresů Jihlava a Pelhřimov a vyslovily jasný nesouhlas se 

stavbou úložiště a postavily se na stranu ochrany klíčového národního zdroje pitné vody. 

Konkrétně například Města Jihlava a Pelhřimov, obce a města Mikroregionů Třešťsko, 

Dušejovsko, Pelhřimovko, či všech obcí a měst sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací 

Jihlavsko a mnohé další. 

 

Z našeho úhlu pohledu největším nedostatkem celého dosavadního procesu výběru vnímáme, že 

dosud neproběhlo relevantní vypořádání evidentního střetu dvou kolidujících veřejných zájmů, 

tedy Vámi reprezentovaného veřejného zájmu na stavbě hlubinného úložiště a veřejného zájmu 

na ochraně národního zdroje pitné vody. Jasným dokladem tohoto stavu jsou plány Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí na vybudování vodní nádrže Batelov.  

 

Zde nutno poukázat na to, že v rámci Vašich podkladových materiálů pro zúžení počtu lokalit 

na 4 byly uvedeny relevantní skutečnosti stran význačnosti lokality (ČERTŮV) HRÁDEK a 

uveden údaj o 200 000 obyvatelích okresů Jihlavy a Pelhřimov, kteří jsou závislí na dodávkách 

pitné vody z této lokality /tento údaj je bez zohlednění vodní nádrže Švihov na řece Želivce, 

pro kterou je lokalita významným prameništěm/. Nicméně následný postup, kdy tomuto kritériu 

bylo dáno zanedbatelné procento na celkovém rozhodnutí fakticky negoval akceptovatelnost a 

objektivitu rozhodnutí z pohledu jiného veřejného zájmu než toho, který je Vámi reprezentován. 

 

S ohledem na uvedené proto nemůžeme akceptovat Vaši stávající nabídku stran modelu 

vzájemné komunikace, neboť tato nadále pokračuje v neodůvodněném zvýhodňování jedné 

strany dialogu oproti jiným a také v neodůvodněném preferování jednoho veřejného zájmu oproti 

jiným. Ve světle okolností a prozatímní praxe to shledáváme jako ne zcela ideální způsob 

spolupráce a komunikace, které by nám vyhovovaly. Tak, jak je pracovní skupina nastavena, se 

nejeví jako ideální platforma, nereflektuje naše podněty a je příliš uniformní – formální.  

 

Jako klíčový bod z pohledu dotčených obcí je vnímán zákon o zapojení obcí do procesu výběru 

lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a zohlednění práv obcí v tomto procesu. 

V tomto bodě jsme připraveni k dalšímu jednání se všemi účastníky legislativního procesu, 

s cílem zajistit přijetí obsahově kvalitního právního předpisu. 

 

 
V Dolní Cerekvi dne 5. 5. 2021 

 
 

Za obec Boršov, obec Cejle, městys Dolní Cerekev, obec Hojkov, obec Milíčov, obec Mirošov, 

městys Nový Rychnov a obec Rohozná  

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Dvořák,  

starosta městyse Dolní Cerekev 
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