OBCE z tzv. lokality (ČERTŮV) HRÁDEK
Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a Rohozná
Hejtman kraje Vysočina
Vítězslav Schrek, Mgr., MBA
Žižkova 1882/57
Jihlava

V Cejli 12. 2. 2021
Společná žádost obcí z tzv. lokality Hrádek o podporu a pomoc vedení Kraje Vysočina týkající se
hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Vážený pane hejtmane, vážené členky a členové Rady Kraje Vysočina,
jménem obcí Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a Rohozná
sdílejících území naší krásné Vysočiny, se na Vás obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci ve věci
do budoucnosti zásadní právě pro náš kraj.
Mnozí z Vás více či méně ví o úmyslu státu vybudovat v naší republice hlubinné úložiště vyhořelého
jaderného odpadu. Po určitých krocích, které trvaly bezmála 15 let, náš stát dospěl k výběru 4 lokalit, kde
by mohlo být úložiště zrealizováno. Jednou z lokalit je (Čertův) Hrádek, což je území přímo pod jedním
z našich nejvyšších vrcholů Čeřínek. Ten se nachází vzdušnou čarou 10 km od Jihlavy. Jde o vrchol, jehož
okolí bylo vyhlášeno přírodním parkem, je nesmírně cennou lokalitou plnou přírodních památek a je částí
pomyslné střechy naší země, ze které vzácná (pitná) voda stéká do našich domovů a k domovům i
vzdálenějším. V momentální náročné době se toto potvrzuje o to více, že díky charakteru osídlení a daru
tohoto místa k životu můžeme právě zde čerpat chybějící životní energii.
V tomto území (na katastrech jmenovaných obcí) chce stát provádět další detailní průzkumy, a v případě
vhodných podmínek vybudovat trvalý podzemní sklad nebezpečného odpadu. Proces tohoto výběru naše
obce s občany a organizacemi od počátku trpělivě připomínkují a rozporují. Způsob a okolnosti výběru
totiž naprosto neodpovídají tomu, co bychom tu měli na příštích několik desítek tisíc let zanechat.
Popis přešlapů státu a nesolidních neobhajitelných praktik není možné bohužel shrnout v pár řádcích.
Ve zkratce jde o chybějící slibovaný zákon o spolupráci se samosprávami, neprůkazné posudky a
průzkumy, neustálé posouvání a rozšiřování zájmových území, zavádějící informování o vyjednávání,
nedodržování dohod, opakované změny v termínech, lobování financemi a podobně. Vše se děje ze strany
státu opakovaně i přes naše snahy o připomínkování a upozorňování a naší snahy o nápravu tohoto procesu.
Pravděpodobně už i Vás kontaktovala SÚRAO. Státní organizace, která má celý tento proces na starosti.
Pokud se tak ještě nestalo, pak v nejbližší době očekávejte jejich snahy zapojit možná i Vás do tzv.
pracovních skupin, snahy o apel na finanční výhody tohoto projektu a podobně. S tímto vším máme letité
zkušenosti, o které se s Vámi rádi podělíme. Tzv. pracovní skupiny, poradní panely a podobné projekty
působily na první pohled jako způsob zapojit nás postižené do spolurozhodování. Vždy ale vedly
k neúspěchu, přehlížení prakticky všech našich návrhů, ke zneužití naší pozice v projektu a k rozčarování
z lhostejnosti státu, zda my budeme spolurozhodovat o svém území.
Ač nejsme odpůrci jaderné energetiky, zmíněný postup odpovědných orgánů při výběru místa pro hlubinné
úložiště se nadále snažíme a budeme snažit korigovat všemi zákonnými způsoby. K tomuto napomůže
každý partner, který by se k našim snahám přidal. Vedení Kraje Vysočina je důležitý partner, který by
do celého procesu měl být také zapojen.

Minulé vedení Kraje Vysočina nechtělo být partnerem diskuze o tomto problému, a to i přesto, že se věc
týká srdce spravovaného území. Nyní se ale doba v mnoha ohledech mění a vyvíjí jinak. V uplynulých
měsících a dnech ze strany některých Vašich členů byly slyšet hlasy, že tento problém Vám nebude
lhostejný, a že i Vy budete mít zájem na ochraně našeho území.
Tento dopis je prosbou o pomoc a podporu, a současně nabídkou přidat se k nám a ke snaze úmysl státu
spolu koordinovat. A to tak, aby naše území a životy nebyly ohroženy nepromyšlenými a unáhlenými
rozhodnutími těch, kteří tu s námi nežijí a žít nebudou. Nabízíme Vám sdílení informací, koordinaci
společných kroků pro případnou Vaši účast v našich jednáních. Tato naše případná spolupráce by měla vést
k narovnání procesu výběru a k eliminaci velmi zásadních dopadů, které z případné stavby a budoucího
provozu hlubinného úložiště vzniknou.
Děkujeme za Váš čas a přejeme mnoho pracovních úspěchů a klidného prostoru pro osobní životy.
podepsal Antonín Seknička
Antonín Seknička Digitálně
Datum: 2021.02.17 19:43:30 +01'00'

……………………….…….

Za obce z lokality „Čertův“ Hrádek
Seknička Antonín
Obec Cejle – místostarosta
733 309 796, mistostarosta@cejle.cz

-

Městys Dolní Cerekev – starosta

Zdeněk Dvořák digit. podepsal 14.2.2021 18:44

-

Obec Boršov – místostarosta

Ladislav Bulant 15.2.2021 18:30

-

Obec Cejle – starostka

Pavlína Nováková fyz. podepsala 15.2.2021 8:11

-

Obec Hojkov – starosta

Martin Novák digit. podepsal 14.2.2021 20:45

-

Obec Milíčov – starosta

Petr Marek digit. podepsal 15.2.2021 19:13

-

Obec Mirošov – starosta

Lukáš Fíla 17.2.2021 17:10

-

Městys Nový Rychnov – starostka

Iva Reichová 17.2.2021 9:15

-

Obec Rohozná – starostka

Štěpánka Šteflová dig. podepsala 15.2.2021 8:47

a současně spolupracující
Spolek Ekoinfocentrum ZO ČSOP – předsedkyně

Ing. Jana Kotoučková 17.2.2021 10:55

Spolek Javořice – předsedkyně

Mgr. Hana V. Konvalinková 15.2.2021 8:20

Spolek KUŠ – předseda

MgA. Matěj Kolář 17.2.2021 15:12

Spolek 2. Alternativa – členka rady

Ludmila Fučíková 15.2.2021 10:12

