Průzkum postojů lídrů komunálních kandidátek k problematice
výběru hlubinného úložiště v Kraji Vysočina - lokalita Hrádek
Obce i kandidáti řazeni abecedně.

Cejle
Domša Stanislav, SNK Evropští demokraté - Nepodařilo se získat odpovědi.
Mgr. Sochorová Zdeňka, Sdružení nezávislých kandidátů Cejle - Nepodařilo se získat odpovědi.

Dolní Cerekev
Fučíková Ludmila, 2. Alternativa
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Dolní Cerekve?
Jednoznačně už přes dvacet let NEGATIVNÍ. Argumenty jsou ze strany obyvatel pořád stejné, jen
taktika SURAO , některých politiků a vlády se mění dle potřeby. V poslední době jsou stále častější
výplachy mozků na zbytečných a drahých výletech za krásami jaderných zařízení. V některých
případech však není co vyplachovat…
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Dolní Cerekve? Proč ano či ne?
Ne. Průzkumy vedou k výstavbě HÚ, jaksi v žádosti o průzkum zapomněli říci, proč ho chtějí dělat.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Občané tu žijí teď, budou tu žít i jejich (naši) potomci. Myslím, že spíše rozhodovat než
spolurozhodovat, zda chtějí (chceme) bydlet a žít na KRAKATITU!!
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano. No to je docela složité - stejně jako dosud, akcemi, peticemi, referendy, tlakem na politiky - i
občanskou neposlušností, protestem, podporou organizací, které se zabývají pomocí obcím a
občanům ohroženým HÚ a podobnými stavbami…
Jirsa Zdeněk, SNK Evropští demokraté – Odmítl odpovědět.
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Hojkov
Milada Duchanová, Za obec krásnější
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Vaší obce?
Finanční prostředky investovat do výzkumu a hledat jinou alternativu uložení.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Vaší obce? Proč ano či ne?
Ne, z důvodu oblasti kvalitní vody a krásy přírody.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano, velká osídlenost.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano, setkávání s poslanci, senátory a přesvědčování ke změnám zákonů.

Milíčov
Šlechta Jaromír, Pro rozvoj obce – Nepodařilo se získat odpovědi.

Nový Rychnov
Benda Jaroslav, Sdružení místních částí Nového Rychnova
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Nového Rychnova?
V aktivitě - Bezjaderná vysočina - je zajisté podpora ode mě a od všech kandidátů naší kandidátky.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Nového Rychnova? Proč ano či ne?
Ne. Nevěřím, že by technické zabezpečení bylo bezpečné.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Protože majitelé a manažeři těchto zařízeni tu žít – bydlet - asi nebudou.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano.
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Blažek Václav, Sdružení nezávislých kandidátů I. - Na otázky neodpověděl.
Děkuji Vám za zájem o naše stanovisko k jadernému úložišti. Náš postoj k této problematice je
vyjádřen v našem programu pro voliče a v současné době nemáme potřebu vyjadřovat se jiným
způsobem. Děkuji za Váš zájem.
Martínek Pavel, Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení obcí“ – Na otázky neodpověděl.
Můj postoj k hlubinnému úložišti se za osm let nezměnil a zcela koresponduje s výsledky
referenda.
Veselý Jiří, ZA NOVÝ - NOVÝ RYCHNOV
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Nového Rychnova?
Můj osobní názor je negativní, myslím si, že úložiště by přineslo do naší obce více negativ než
pozitiv.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Nového Rychnova? Proč ano či ne?
Ne. Myslím, že nejdříve je třeba prozkoumat názor lidí žijících v tomto regionu a podle výsledku
teprve začít nebo nezačínat s průzkumnými pracemi.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Občané zde žijí a léta budují svoje domy a majetky a takové stavby mohou změnit jejich
hodnoty.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano. Zatím nemám přehled o těchto možnostech.

Rohozná
Bezděkovský Josef, Sdružení nezávislých kandidátů v Rohozné
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Rohozné?
S vybudováním hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva v našem katastrálním území a se
vším, co s tím souvisí, zásadně nesouhlasím!! Myslím, že by se velmi snížila kvalita žití, a úroveň
životního prostředí.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru Rohozné? Proč ano či ne?
Nesouhlasím se vším, co s tím souvisí, jak jsem již sdělil v předchozí otázce. Žádné průzkumné
práce nemůžou v žádném případě ovlivnit nebo změnit můj názor.
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3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Samozřejmě. Především občané by měli rozhodovat či spolurozhodovat o takových to zásadních
otázkách. Tyto stavby mohou je i další generace zásadně ovlivnit.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano, myslím si, že takový zákon by byl rozhodně ku prospěchu. Nejen všem obcím, ale uvítali by ho
i samotní občané.

Šteflová Štěpánka, Nezávislí kandidáti
Pokud budu zvolena do zastupitelstva, budu zastávat usnesení minulých zastupitelstev.
Zastupitelstvo obce dne 19. dubna 2003 vyslovilo nesouhlasné stanovisko s výstavbou hlubinného
úložiště v katastrálním území Rohozná u Jihlavy. Taktéž občané se dne 15. srpna 2009 vyslovili v
referendu proti vybudování hlubinného úložiště a provedení geologických průzkumů. Budu
zastávat a podporovat názor občanů.
Jak jistě víte, už od začátku není možná domluva mezi obcemi a státem. Nikdy se všichni vzájemně
nedomluví. Pokud budou mít obce možnost spolurozhodování, bude probíhat to co doteď, protože
většina obcí se bude bránit - většina z nich hlubinné úložiště na svém katastrálním území nechce
mít.
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