Průzkum postojů lídrů komunálních kandidátek k problematice
výběru hlubinného úložiště v Kraji Vysočina Bystřice nad Pernštejnem
Kandidáti řazeni abecedně.
Hájek František, SNK Evropští demokraté - Nepodařilo se získat odpovědi.
Ing. Pačiska Karel, Česká strana sociálně demokratická - Nepodařilo se získat odpovědi.
MUDr. Sáblíková Miluše, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová Nepodařilo se získat odpovědi.
Ing. Samek Josef, Otevřená radnice
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Bystřice nad Pernštejnem?
Záměr odmítáme, protože v celém území lze očekávat útlum podnikatelských aktivit.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Ne. Průzkumné práce jsou spojeny s finančními prostředky do rozpočtu dotčených obcí a výlety
starostů po celém světě a tím si SÚRAO zavazuje zastupitele, kteří potom neobjektivně informují
občany a neobjektivně rozhodují.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Nevím.
Svoboda Martin, ANO 2011
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Bystřice nad Pernštejnem?
Prozatím nemáme dostatek informací, abychom se mohli kvalifikovaně vyjádřit.
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2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Ano. V zásadě ano, jelikož jen takto lze skutečně získat informace, zda je lokalita vhodná pro
stavbu či ne. Průzkumné práce nebudou nijak nešetrné k přírodě a kvalita životního prostředí se
určitě nezhorší. Navíc dostanou dotčené obce finanční kompenzaci.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Každý občan, který v území žije, by měl mít možnost vyjádřit svoji vůli a svůj názor.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Nevím. Nemyslím si, že řadový zastupitel v malé obci má takovou moc ovlivnit zákony na
celorepublikové úrovni. Rozhodně budeme prosazovat to, aby se mohl každý občan k problematice
vyjádřit a jeho hlas měl váhu.
Tulis Antonín, Komunistická strana Čech a Moravy – Nepodařilo se získat odpovědi.
Zdeněk Vetešník, Občanská demokratická strana
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Bystřice nad Pernštejnem?
Při dodržení maximálních bezpečnostních norem, které musí posoudit nezávislí odborníci a pokud
to nepůjde jinak tak co se dá dělat? Někam se ten náš odpad uložit musí a jak to vypadá tak jádru
tady fandí každý, ale odpad asi budeme vozit na Sibiř nebo do moře. Ideální by samozřejmě byly
obnovitelné zdroje bez odpadu.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Ano.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Ne mlčící, ale rozumná většina snad bude mít více rozumu a ať projeví svoji vůli.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Obce by měly mít zásadní vliv na své okolí, tím nemám na mysli pouze tuto stavbu, ale obecně.
Stát by měl postupovat v součinnosti a nikoliv proti vůli obcí.
Mgr. Vojta Josef, Sdružení za rozvoj bystřického regionu - Nepodařilo se získat odpovědi.
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