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Věc: Hrádek – žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah

do zemské kůry (dále jen PÚ ZZZK) – stanovisko
Městys Dolní Cerekev, dotčená obec ve věci PÚ ZZZK, obdržel dne 12.12.2013 od
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII (dále jen MŽP OVSS VII),
jako věcně a místně příslušného správního orgánu ve věcech geologických prací, oznámení o
zahájení správního řízení ve věci stanovení PÚ ZZZK Hrádek na základě žádosti organizace
Správa úložišť radioaktivních odpadů, předložené organizací GEOMIN družstvo se sídlem
v Jihlavě, v souladu s mandátní smlouvou ze dne 24.9.2013 (č.j. MŽP 1738/560/2013;
67666/ENV/13). Cílem prací v navrhovaném PÚ ZZZK je ověření homogenní přírodní
geologické struktury – horninového bloku s vhodnými geotechnickými vlastnostmi pro
navazující průzkumně-geologické práce. K výše uvedené věci zaujímáme následující
stanovisko:
 Z důvodu nedostatku veřejně přístupných informací žádáme o sdělení dalšího postupu a
zasílání informací i o stavu připravovaných projektů. Městys Dolní Cerekev a stát Česká
republika, Správa úložišť radioaktivních odpadů, mají uzavřeno Memorandum o
porozumění, v rámci kterého se signatáři mimo jiné dohodly, že jsou v přiměřeném
rozsahu ochotni vzájemně diskutovat možnosti a varianty řešení hlubinného úložiště
v naší dotčené oblasti (lokalita Hrádek) a umožnit tak státu modelový postup pro řešení
této otázky. Současně si ovšem městys Dolní Cerekev ponechává své právo odmítnout
případnou budoucí realizaci takovéto stavby na svém katastrálním území. Zároveň
předpokládáme splnění závazků státu, že bude při zkoumání možnosti umístění
hlubinného úložiště v dané lokalitě hledat řešení maximálně respektující zájmy obcí a
bude vždy usilovat, aby při modelovém projektování umístění hlubinného úložiště byla
v maximální míře uplatňována hlediska ochrany přírody a krajiny bez nežádoucího
narušení stávajícího životního prostředí.
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 Na základě výše zmíněného Memoranda o porozumění požaduje městys Dolní Cerekev
bezplatné předání kompletních výstupů mapování, měření a hodnocení lokality Hrádek
(body A – H z žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry
– Lokalita Hrádek ze září 2013) pro své potřeby.
 Při provádění vlastních průzkumných prací žádá městys Dolní Cerekev minimalizaci
zásahů do pozemků a práv občanů a s tím spojené navrácení dotčených pozemků
v katastrálním území Dolní Cerekev do původního stavu a provádění těchto prací
výhradně v intencích příslušných platných zákonů. V případě omezení možnosti užívání
pozemků či znehodnocení úrody nebo jiného obsahu pozemku, požaduje dostatečné
kompenzace za tyto újmy.
 S ohledem na dlouhodobý horizont řešení cíle problematiky konečného zneškodnění
vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva se jedná z pohledu přípravy a
realizace hlubinného úložiště o stavbu týkající se více generací. Pro transparentnost a
systémové nastavení prací městys Dolní Cerekev požaduje oddělení průzkumných a
geologických prací od vlastní realizace hlubinného úložiště samostatnými zákonnými
normami.
 Městys Dolní Cerekev upozorňuje na to, že dosud nejsou jasně stanovena kritéria výběru
lokalit (nebo nebyla možnost se s nimi seznámit). Pro posuzování dalšího stupně
geologicko-průzkumných prací bude nutné stanovit pro transparentnost procesu pravidla
výběru lokalit a kritéria i váhy kritérii pro porovnávání lokalit mezi sebou.
 Je žádoucí, aby byla zintenzivněna diskuze problematiky konečného a trvalého
bezpečného zneškodnění radioaktivních odpadů s občany nejen dotčených lokalit.
Informovanost občanů je stále na nízké úrovni a přesto, že hlubinné úložiště je
považováno za dosud nejlepší známý způsob naložení s dědictvím jaderné energetiky, je
obava obyvatel z jaderného provozu velmi velká.
Po ukončení správního řízení žádáme MŽP OVSS VII o písemné vyjádření o
vypořádání se s jednotlivými body stanoviska městyse Dolní Cerekev.
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