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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi Vás informovat o aktuálním stavu procesu výběru finální a záložní lokality
pro případné budoucí hlubinné úložiště. SÚRAO respektuje slib ministra průmyslu a obchodu
Karla Havlíčka a nepodá žádosti o průzkumná území dříve, než vstoupí v platnost zákon
o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm nebo po 1. lednu 2023. Do té doby bude
SÚRAO v lokalitách realizovat pouze monitoring životního prostředí, budeme monitorovat
faunu, floru, seismicitu a vodu. Podrobnější informace naleznete v příloze dopisu.
O výsledcích monitoringu Vás, zastupitelstvo a občany chceme pravidelně informovat. Jsme
připraveni odpovědět na dotazy a jsme v případě Vašeho zájmu připraveni, až to stávající
koronavirová situace umožní, prezentovat monitoring přímo na Vaší lokalitě.
Vzhledem k tomu, že bychom Vás i v budoucnu rádi informovali o všech důležitých krocích
v procesu týkající se přípravy hlubinného úložiště a pracích na Vaší lokalitě, rádi bychom
za tímto účelem založili na všech čtyřech potenciálních lokalitách pracovní skupiny. Pracovní
skupiny by měly představovat základní komunikační platformu pro výměnu a sdílení
informací a základní platformu pro spolupráci mezi relevantními státními institucemi v čele
se SÚRAO a MPO a příslušnými městy, městysi, obcemi a kraji. Jedním z témat pracovních
skupin by měla být i diskuze o řešení povrchového areálu hlubinného úložiště, který by měl
být vhodně zakomponován do území dané lokality v souladu s veškerými požadavky
kladenými na ochranu životního prostředí a vliv na obyvatelstvo, a to tak, aby zařízení
co nejméně zasahovalo do okolního prostředí. SÚRAO je garantem technického řešení
hlubinného úložiště a garantem výběru lokality na základě odborného hodnocení. Názor obcí
ke konkrétním aspektům technického řešení hlubinného úložiště je pro SÚRAO velmi důležitý
a naši experti se ho budou snažit maximální možnou mírou zohlednit. Budeme proto velice
rádi, pokud se rozhodnete setkávání pracovní skupiny ve Vaší lokalitě účastnit a přispět
svými podněty. Věřím, že tato platforma přispěje ke zlepšení komunikace a informovanosti
mezi SÚRAO a dotčenými obcemi a městy.
Naši experti jsou připraveni odpovědět na veškeré otázky ze strany zástupců obcí a jejich
obyvatel. Právě sdílení a výměna informací, zintenzivnění komunikace a jistota, že obce
budou mít všechny informace z první ruky, je jedním z důvodů vzniku pracovních skupin.
Ačkoliv jejich činností bude řešení mnoha aspektů projektu, neznamená to, že na dané
lokalitě hlubinné úložiště v budoucnu vznikne. Toto zařízení bude vybudováno pouze
na jedné lokalitě, a to v případě, že v příštích desetiletích nebude známo jiné řešení konce
palivového cyklu. Jedná se o celospolečenskou zodpovědnost.
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O podobě lokálních pracovních skupin včetně statutu, pracovního programu a nominacích
budete informováni v navazujícím dopise do konce března.
Zároveň pro Vaši informaci do přílohy přikládáme elektronickou verzi novin Zprávy ze Správy,
které budou fyzicky do poštovních schránek občanů distribuovány v průběhu měsíce března.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, v případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím
obraťte. Naši experti jsou připraveni na ně odpovědět a monitorovací práce v případě zájmu
osobně představit na jednání zastupitelstev.
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Plánované monitorovací práce SÚRAO
Noviny Zprávy ze Správy

Rozdělovník:

Zdeněk Kos, starosta obce Boršov
Pavlína Nováková, starostka obce Cejle
Ing. Zdeněk Dvořák, starosta Městyse Dolní Cerekev
Martin Novák, starosta obce Hojkov
Petr Marek, starosta obce Milíčov
Lukáš Fíla, starosta obce Mirošov
Iva Reichová, starostka Městyse Nový Rychnov
Štěpánka Šteflová, starostka obce Rohozná

