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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
dovoluji si navázat na předchozí dopis, kterým jsem Vás informoval o připravovaných 
Lokálních pracovních skupinách. 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 Horka. 
 
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.  
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, prosím Vás o nominaci Vašeho zástupce 
do Lokální pracovní skupiny na lokalitě Horka a jeho náhradníka. 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. 
Vaši nominaci, prosím, zašlete prostřednictvím datové schránky nejpozději 
do 30. dubna 2021. Konkrétní informace týkající se prvního setkání bychom upřesnili 
i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. 
 
S úctou 
 
 
 
 
Příloha: Statut Lokální pracovní skupiny Horka 
  Program Lokální pracovní skupiny 
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Rozdělovník: 

Petr Piňos, starosta Městyse Budišov 
Ing. Stanislav Jaša, starosta obce Hodov 
Ing. Ludmila Jelínková, starostka obce Nárameč 
Ing. Pavel Janoušek, starosta obce Oslavice 
Ing. Markéta Šulová, Ph.D., starostka obce Oslavička 
Bohuslav Ludvík, starosta obce Osové 
Aleš Brychta, starosta obce Rohy 
Zdeněk Souček, starosta obce Rudíkov 
Josef Mezlík, starosta obce Vlčatín 
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