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Vážený pane starosto,
dovolte mi Vás informovat, že 21. prosince 2020 schválila Vláda České republiky výběr
4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Jednou z lokalit je i Hrádek. Z expertního hodnocení lokalit provedeného odborníky
z předních vědeckých organizací a potvrzeného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
(více informací je k dispozici na www.surao.cz/zuzovani) vyplynulo, že území, na jehož
studium by se v budoucnu měli odborníci zaměřit, se nachází i na části extravilánu Vaší obce.
Toto budoucí studium je důležité pro prokázání bezpečnosti hlubinného úložiště a výběr
finální a záložní lokality. Neznamená to ale v žádném případě automatickou výstavbu tohoto
zařízení na lokalitě Hrádek.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem bychom Vás rádi zahrnuli do komunikace tak, aby Vám
i Vaší obci byly známy v průběhu procesu veškeré informace, které SÚRAO k projektu
poskytne.
Rovněž
bych
Vás
rád
osobně
navštívil
a
informoval
Vás
o krocích, které SÚRAO do budoucna připravuje, stejně tak jako o ekonomických a dalších
aspektech (a také možnosti zapojení obcí do procesu), které s sebou projekt přípravy
hlubinného úložiště přináší. K předávání informací a diskusi nad souvisejícími tématy by měly
sloužit i Lokální pracovní skupiny (LPS), které připravujeme a rád bych Vás s jejich činností
blíže seznámil.
Na závěr bych rád podotknul, že příprava projektu hlubinného úložiště je úkolem SÚRAO,
který
je
dán
státní
Koncepcí
nakládání
s radioaktivním
odpadem
a vyhořelým jaderným palivem. Stejnou cestou se ubírají i další vyspělé země jako Finsko,
Švýcarsko, Kanada nebo Švédsko. Provoz hlubinného úložiště se předpokládá od roku 2065,
a pokud se v příštích desetiletí nevyvine efektivnější technologie, bude hlubinné úložiště
vybudováno na jedné z doporučených lokalit.
S úctou

Rozdělovník:
Lukáš Fíla, starosta obce Mirošov
Zdeněk Kos, starosta obce Boršov
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