
Kraj ani okresní město Třebíč necítí potřebu dodržovat směrnici Euratom a je ochotno obětovat 

obce pro hlubinné úložiště RaO odpadů. 

Velké Meziříčí 23.6. přijalo usnesení, že nesouhlasí s umístěním úložiště na Budišovsku. Požádali jsme

v tomto o pomoc a solidaritu i město Třebíč a Kraj Vysočina. Od města Třebíč i Kraje Vysočina se nám 

dostalo vyhýbavé a alibistické odpovědi, že rozhodování je v rukou státu a že jim nepřísluší se 

k tomuto tématu vyjadřovat. Potom je ale férové lidem říci, jak výrazně poklesnou ceny jejich 

nemovitostí a pozemků, které nyní draze kupují, kam se v případě technického problému v úložišti 

budou stěhovat a evakuovat. Přitom kraje Plzeňský a Jihočeský již odmítavá usnesení přijaly a za své 

lokality se postavily. Nikde na světě není hlubinné úložiště v provozu.  Úložiště na pomezí Budišovska,

Třebíčska a Velkého Meziříčí by se týkalo 41.000 obyvatel a byli bychom světovou raritou, kdy 

umístění úložiště přímo pod nemovitosti zasažených obcí ovlivní životy minimálně 2 generací, kdy má 

výstavba probíhat. Muselo by se vytěžit, haldovat a přepravit 7.000.000m3 horniny, která je skrz na 

skrz prošpikovaná radonem. Necháme si ohrozit zdroje pitné vody. Čeká nás sociální přečíslení 

obyvatelstva, protože nejsme hornický region. A okresní města budou muset pojmout zcela jinak 

sociálně orientované dělníky. Jaké zájmy a koho převažují nad ochranou obyvatel, kteří se 

v referendech vyjádřili pro odmítnutí úložiště. Často se neoprávněně spojuje výstavba 5. bloku JE 

Dukovany s potřebou úložiště mít, ale není tomu tak a potvrzuje to i Dana Drábová, jejíž odbornou 

autoritu snad nikdo zpochybňovat nemůže. Vyhořelé jaderné palivo stejně musí chladnout 

v kontejnerech CASTOR minimálně 50let od uskladnění. Takže není kam spěchat a tuto 

neprobádanou a ve světě nikým neodzkoušenou cestu likvidace určitě nerozlouskneme u nás na 

dvorku. Česká republika postupuje při výběru lokalit pro HÚRAO v rozporu se směrnicí Euratom a 

obce si to nenechají líbit. Směrnice jasně říká, že při výběru lokality se musí respektovat zájmy 

dotčených obcí a musí se zajistit účinná účast veřejnosti při rozhodování o úložišti. Což je v přímém 

rozporu s tím, co se kolem vyhledávání děje. Rozhoduje se na základě podkladů, které obce ani 

neviděly. Nikdo nám je ani nezaslal, natož abychom se k nim mohli účinně vyjádřit. Postupuje se proti

nesouhlasům obcí, kterých bylo zasláno na patřičná místa již desítky. Když jsme byli před lety na 

exkurzi v hlubinné laboratoři ve Švédsku a Finsku, měli jsme možnost se setkat i se zástupci 

dotčených municipalit a na můj přímý dotaz, zda si dovedou představit, že by proces běžel bez 

souhlasu dotčených obcí, se podivovali, proč se na to ptám, že to je snad samozřejmost. Takže tam 

sice souhlasy nakonec získali, ale způsob hlubinného ukládání zatím jen zkoumají a to na odlehlých 

místech, kde nejbližší populaci hledáte půlhodinovou jízdou autobusem.

Pro další postup jsme se spojili s naší nejbližší sousední lokalitou Hrádek, která leží poblíž Dolní 

Cerekve a společně žádáme o schůzku s premiérem, abychom netransparentní postup bez pravidel 

zastavili. Musíme se snažit naplnit výsledky referend našich obcí, které nás k tomuto postupu jasně 

zavazují. A jako to tak vypadá, budeme muset přes právní zastoupení eskalovat tento postup až 

k Evropskému soudu pro lidská práva.


