Průzkum postojů lídrů komunálních kandidátek k problematice
výběru hlubinného úložiště v Kraji Vysočina - Jihlava
Kandidáti řazeni abecedně.
PaeDr. Ing. Chloupek Rudolf, Česká strana sociálně demokratická – Nepodařilo se získat odpovědi.
Ing. Kalina Jaromír, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko vašeho města?
Je třeba říct, že tento problém je nutno do budoucna vyřešit. Ideálně, pokud to jde, v lokalitě těžby
uranové rudy. Každopádně o tom musí rozhodovat odborníci a zvážit pečlivě všechna možná rizika.
Nutný je, dle mého přesvědčení, souhlas obyvatel daného regionu.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Nemám představu, jak rozsáhlé průzkumy je třeba provádět. Takže, pokud nezasahují do krajiny a
neohrožují zdraví a život obyvatel, pak ne. Určitě je zbytečné je provádět tam, kde je jasný
nesouhlas místních obyvatel.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano, bez výhrad. Podpořil jsem např. nedávno osobní účastí obyvatele Brzkova.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Budu prosazovat a podporovat to o čem budu přesvědčen, že je ve prospěch společnosti. Volby
jsou až za 10 dní. Nejdřív budou rozhodovat a doufám, že uváženě, voliči.

Koubová Karolína, Forum Jihlava
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko vašeho města?
Forum Jihlava nesouhlasí s vybudováním hlubinného úložiště v blízkosti našeho města.
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2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Souhlasíme s první (neinvazivní) fází průzkumů, ovšem s druhou fází průzkumných prací
nesouhlasíme, protože vede přímo k výstavbě. Geohydrologické vrty mohou narušit přírodní zdroje
pitné vody pro vysoko položené obce. Navíc se proinvestuje obrovské množství finančních
prostředků v lokalitách, kde úložiště nikdo nechce a přes odpor místních nelze stavbu zahájit.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Plně souhlasíme – o stavbě na 100 000 let mají rozhodnout občané v místě žijící.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano, chci prosadit změnu v přístupu státu vůči místním občanům.
Paulát Pavel, Strana svobodných občanů
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Jihlavy?
V první řadě musím sdělit, že toto je věc široké diskuse všech zúčastněných, kterých se to týká. Já
osobně s tím žádný problém nemám, odpad se musí někde skladovat, nejlépe však dle mého
názoru v místě, kde byl vyroben, tedy v areálu atomové elektrárny.
Ukládání mimo tento areál, jak už jsem uvedl v úvodu, musí být v náležitém konsensu všech stran,
hlavně souhlasu obce, na jejímž katastru by tento sklad měl být. Souhlasu nejenom vedení obce,
ale i občanů, na jejíchž "dvorku" sklad vznikne. Samozřejmě budou hrát při rozhodování velkou roli
i nabídnuté kompenzace od státu.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Ano, protože pořád neznáme nejvýhodnější lokalitu z hlediska podloží, tedy odpovídajících
geologických podmínek pro takovýto záměr. Průzkumné práce zatím k ničemu nezavazují.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Každopádně ano, ač máme zastupitelský systém, občany nelze v takovéto záležitosti v
žádném případě obejít. Bude se rozhodovat na období, které přesáhne jedno volební období, bude
se rozhodovat na dlouhá desetiletí dopředu, a v souhlasu musí být naprostá shoda.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ne. Zákony se tvoří v Poslanecké sněmovně ČR a ne na komunální úrovni.
Můžeme pouze doporučit řešení nebo sdělit postoj občanů k této problematice.

Podhorská Věra, TOP 09 – Nepodařilo se získat odpovědi.
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Popelka Radek, ANO 2011 – Nepodařilo se získat odpovědi.
Prchal Vít, Zelení a Piráti Jihlava
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Jihlavy?
Nesouhlasíme s vybudováním úložiště a podporujeme všechny obce a organizace, které jsou
stejného názoru.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Ne. Vybudování hlubinného úložiště promění danou lokalitu na desítky let. Jde o vážný a praktický
nevratný zásah do životního prostředí. S hlubinným úložištěm souvisí vybudování rozsáhlé
infrastruktury v podobě přístupových cest, vedení vysokého napětí a dalších staveb. Výstavba
negativně ovlivní dnešní sociální podobu malých, obcí orientovaných na zemědělství a rekreaci.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. O stavbách, které mají zásadní vliv na kvalitu života, by měli rozhodovat občané dotyčné obce
nebo území. Samospráva jim v takovém případě musí poskytnout veškeré a úplné informace.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano. Z pozice zastupitele nelze tvořit zákony, je pouze možné interpelovat a iniciovat takové změny
přes zvolené poslance. Jako zastupitel mohu přispět svou aktivitou a osobním postojem.
Suchý Michal, Úsvit přímé demokracie
Otázka je případná především těm, kde se uvažuje o zřízení na územním obvodu obce, kterou
hodlají spravovat. I proto mohu sdělit pouze názor svůj, jako soukromé osoby. Můj názor vychází
především z náhledu řešení podobných záležitostí v mantinelech přímé demokracie, které jsem
zastáncem.
Realizaci záměru vybudování HÚJO by měla předcházet široká odborná diskuze na dané téma.
Nejde o to, aby se soupeřící strany přetahovaly o "svoji pravdu".
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Jihlavy?
Existence a rozvoj JE je důvodem k zamyšlení, co s kontaminovaným odpadem. Otázka zní: Máme
dostatek kapacit na jeho ukládání? A to při faktu, že se jeho velká část dá recyklovat? Pokud
dostatečné kapacity nejsou, je třeba řešit ukládání JO.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Jedná se o záležitost "veřejného zájmu?" Pokud tento stát nepřijme strategii preferování jaderné
energetiky, nelze hovořit o veřejném zájmu. Jakékoliv zasahování státu nebo kraje do kompetencí
obcí není přípustné.
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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?
Jaké to bude mít výhody pro "postiženou obec". Dosavadní zkušenosti s podobnými investicemi
většinou nepřinášejí dotčeným obcím patřičnou satisfakci. Většinou se jedná o vyspravení
komunikace v obci v rámci příjezdu k investici a případně zaplacení daní z nemovitosti. Podanou
rukou investora a zároveň jistotou benefitu pro obec by byla podmínka zaregistrování firmy v sídle
obce od doby geologického průzkumu případně po dobu existence úložiště. Platí i pro případné
nástupce firmy.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
I přesto, že budou splněny nejen podmínky technicky bezpečného provozu HÚJO, ale i příslib záruk
(bod 3), musí o této věci rozhodnout lidé v referendu.
Z toho plyne i můj závěr, že jako starosta bych v případě, že by se mělo jednat o podobnou
záležitost jako je HÚJO, bych danou otázku podrobil široké diskuzi a poté nechal občany
rozhodnout v referendu.
Šlechtický Pavel, Komunistická strana Čech a Moravy
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Jihlavy?
Jsem jednoznačně proti stavbě hlubinného úložiště na Čeřínku.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Nesouhlasím s průzkumnými pracemi na území uvažovaného úložiště, které by se mohlo vykládat
jako vstřícný krok k této stavbě.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
O stavbě úložiště by měli rozhodnout občané v dotčených obcích. Ve většině obcí již také v
referendu rozhodli záporně.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
V zastupitelstvu Jihlavy budu vystupovat proti úložišti na Čeřínku, nejvýznamnější a nejbližší
rekreační oblasti Jihlavy.
Týma Jiří, Změna pro Jihlavu
1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Jihlavy?
Jako běžný občan bych si mohl dovolit říct jednoznačně ne. V blízkosti svého města nic takového
nechci.
Jako veřejně činný člověk, jehož názor a třeba i rozhodnutí s sebou nese daleko větší zodpovědnost,
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bych pochopitelně musel zvážit všechny možné varianty a svůj souhlas bych vyslovil pouze v
případě, že by to bylo jediné možné řešení a jiná alternativa by neexistovala.
2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě? Proč ano či ne?
Nevím. Jako běžný občan bych si mohl dovolit říct jednoznačně ne. V blízkosti svého města nic
takového nechci.
Jako veřejně činný člověk, jehož názor a třeba i rozhodnutí s sebou nese daleko větší zodpovědnost,
bych pochopitelně musel zvážit všechny možné varianty a svůj souhlas bych vyslovil pouze v
případě, že by to bylo jediné možné řešení a jiná alternativa by neexistovala.
3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít
právo spolurozhodovat především jejich občané?
Ano. Občana chápu jako jakousi základní stavební jednotku obce, takže jeho právo
spolurozhodovat o podstatných otázkách vidím jako nepopiratelné a nezaměnitelné. Tuto
skutečnost nemůže nahrazovat nebo dokonce potírat nesprávně vykládaný pojem zastupitelská
demokracie, kdy zastupitelé po převzetí funkce rozhodují pouze podle svého vlastního uvážení bez
ohledu na názory a potřeby voličů.
4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů,
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?
Ano. Vzhledem k nestranickosti mé i celého našeho uskupení by to nešlo formou stranického tlaku
z regionu na úroveň, kde se rozhoduje o tvorbě a změnách zákonů. Muselo by se tak dít jedině
veřejnou, otevřenou a jednoznačnou prezentací těchto postojů za podpory občanů, které v tomto
smyslu chápu jako "svoji stranu".
Ing. Vymazal Jaroslav, Občanská demokratická strana – Nepodařilo se získat odpovědi.
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