Memorandum zástupců obcí lokality Horka k činnosti skupiny Dialog
V obecné poloze si uvědomujeme potřebu hledat řešení na základě dohody, protože silové
řešení není přijatelné pro obce a v konečném důsledku není optimální ani pro stát.
Respektujeme výsledky referend, která v některých obcích lokality Horka v roce 2003 – 2004
vyjádřily nesouhlas s HU. A také s péčí řádného hospodáře usilujeme o rozvoj svých obcí.
Stát svým postupem při stanovení průzkumného území a navazujícím geologickým
průzkumem způsobuje obcím lokality újmu. Mimo jiné i zvýšením obav občanů, že nebudou
respektovány jejich oprávněné zájmy ani v budoucnu.
Geologický průzkum je však plně v kompetenci státu.
Usilovat o přiměřenou kompenzaci vzniklé újmy a hájit tak zájmy obcí i jejich občanů je
právem a povinností zastupitelů obcí.

Co a proč navrhujeme:
Přístup státu ke kompenzaci za geologický průzkum vnímáme jako vstřícný, ale nekomplexní,
nedostatečný a neefektivní. Kompenzace obcím dle velikosti průzkumného území řeší situaci
nerovnoměrně, neúplně a také nedostatečně v poměru k potenciální újmě.
Naším cílem I. je vytvořit takový systém kompenzací za geologický průzkum, který zajistí
celkový rozvoj lokality, včetně zvýšení kvality života a tvorby nových pracovních příležitostí
na základě podpory ekonomického rozvoje.
Obyvatelé lokality se velmi obávají, aby při vhodnosti lokality k výstavbě hlubinného úložiště
(HU) stát nezvolil silové řešení – realizace na základě veřejného zájmu se všemi negativními
důsledky, kterých se obyvatelé obávají.
Naším cílem II. jsou záruky státu, že při vhodnosti lokality k výstavbě HU, bude konečné
rozhodnutí v souladu s předem dohodnutým a vzájemně akceptovaným legislativním
postupem, při jehož přípravě budou obce a stát spolupracovat na základě rovnosti a
transparentnosti.
Nedůvěra našich spoluobčanů ve státní instituce a informace, které poskytují, je velmi
vysoká. (viz Sociologický výzkum ZMVŠ o.p.s. Třebíč z května 2014)
Naším cílem III. je zajistit obyvatelům lokality dostupnost pravdivých, objektivních a
ověřitelných informací, včetně informací o jednáních se státem.
Dosavadní jednání se zástupci SURAO a MPO považujeme za málo konstruktivní, proto
vyzýváme:
vládu ČR, jmenovitě MPO, MŽP, MF, složky státu SURAO, SÚJB a firmu ČEZ, aby s námi
neprodleně a dle svých kompetencí zahájily jednání a spolupráci na realizaci cílů I., II. a III.

Vzhledem k právě probíhajícímu vládnímu projednávání Státní energetické koncepce a
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady (nedílnou součástí je řešení konce palivového
cyklu) a projednávání novely Atomového zákona, jehož prostřednictvím by byl řešitelný
především cíl I. (celkový koncepční rozvoj lokality), považujeme za urgentní především
jednání s kompetentními představiteli MPO a upozorňujeme na nebezpečí z prodlení.
V Rudíkově dne 7. ledna 2015

Adresáti:
Pracovní skupina Dialog – sekretariát /
Úřad vlády – vedoucí Pavel Dvořák /
MPO – ministr Jan Mládek /
MŽP – ministr Richard Brabec /
MF – ministr Andrej Babiš /
SÚJB ředitel – Dana Drábová /
SURAO – ředitel Jiří Slovák /
ČEZ generální ředitel – Daniel Beneš /
Na vědomí:
Ministerský předseda – Bohuslav Sobotka /
Kraj Vysočina – hejtman Jiří Běhounek /
MPO – náměstek Pavel Šolc /
EDU – ředitel Miloš Štěpanovský /

