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Průzkum postojů lídrů komunálních kandidátek  k problematice 
výběru hlubinného úložiště v Kraji Vysočina -  lokalita Kraví hora 

Obce i kandidáti řazeni abecedně. 

 

Bukov 
 

Štěpánek Jiří, BUKOV I.  

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Bukova? 

Myslím si že, je to špatný krok. Protože úložiště jaderného odpadu nechci a hlavně to nechce 
spoustu lidí z naší obce. Je to rozhodnutí ne pro nás ale pro další generace, které v blízkosti tohoto 
"bordelu" budou žít a to nechci. A to, že jsme na uran zvyklí je špatný argument. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v této lokalitě?  Proč ano či ne? 

Ne. Protože to, jestli je to vhodná lokalita nebo ne, už ví GEAM. A není potřeba dělat další vrty. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Protože to ovlivní lidi, co zde žijí, a ne ty, co o tom rozhodnou v Praze. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano. Když to bude možné, tak ano a jakým způsobem, to se uvidí. 

Valová Hana, BUKOV II. – odmítla odpovědět pro nemoc. 

Vrbka Jiří, BUKOV A – odmítl odpovědět. 
 

Milasín 

Dvořáková Marie, Za lepší budoucnost - Nepodařilo se získat odpovědi. 

Šustal František, Za obec krásnější - Nepodařilo se získat odpovědi. 
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Moravecké Pavlovice 
 
Havránek Josef, SNK Kraví Hora - Nepodařilo se získat odpovědi. 

Schenk Martin, nezávislý kandidát 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Moraveckých Pavlovic? 

Jsem zásadně proti výstavbě HÚ, případně i jakýmkoliv aktivitám, které předcházejí samotné 
výstavbě. Vysočina je v celém regionu hodně navštěvovanou turistickou oblastí, především pak v 
okolí Nového Města na Moravě. Projekt HÚ přinese pro místní obyvatele a především pro budoucí 
generace zátěž, s kterou se budou jenom těžko vyrovnávat. Okolí Kraví hory je navíc za historii 
těžby uranu oblast hodně zasažena a ještě několik desítek let se obyvatele budou potýkat s 
ukončením, uzavřením a poklizením uranového dolu a chemické úpravny. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v Moraveckých Pavlovicích?  Proč ano či ne? 

Ne. Nesouhlasím, protože průzkumné práce jsou prvním krokem k výstavbě HÚ. V případě, že by 
průzkum dopadl ve prospěch HÚ, nemají obce dostatečnou možnost hájit své zájmy. Současná 
právní legislativa tuto možnost neumožňuje. Takže když se začne, pak se těžko bude z daného 
procesu ustupovat nebo jej ukončit. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Protože stavba podobného rozsahu jakou je HŮ nemůže rozhodnout pár starostů a 
zastupitelů obcí! HÚ je stavba, která časovým rozsahem nemá za historii lidstva obdoby, a proto si 
zaslouží speciální rozhodování a především otevřený transparentní přístup v jednání mezi státem a 
občany. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano. Především se budu snažit spojit síly s ostatními lokalitami a zároveň budu podporovat osobní 
účastí seskupení, které budou s vládou vyjednávat o posílení zákonů, které se týkají výstavby HÚ. V 
lokalitě se budu snažit informovat občany, tak aby měli informace z obou stran, tak aby se byli 
schopni rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí začít proces hledání HÚ. 

Zelený Zbyněk, nezávislý kandidát  

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů v katastru Moraveckých Pavlovic? 

Podobné zařízení v katastru naši obce nechci a nesouhlasím s vybudováním. 
 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v Moraveckých Pavlovicích?  Proč ano či ne? 

Ne. Nesouhlasím s průzkumnými pracemi, protože si myslím, že pak už bude vše rozhodnuto a 
nebude možné daný proces zastavit. SÚRAO si pak prosadí svou i proti názoru obyvatel. 
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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?  

Ano. Protože se to týká nás obyvatel a my si musíme zodpovědně říct, jakou stavbu nebo odkaz 
chceme zanechat pro další generace. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ano. Podpořím návrh zákona v petici nebo jinou formou, která bude k dispozici. 

 

Olší 

Bednář Michal, nezávislý kandidát - Nepodařilo se získat odpovědi. 

Ing. Pavlíček Martin, Sdružení nezávislých kandidátů za obce Olší, Litava, Klokočí a Rakové – Odmítl 
odpovědět. 
 

Rožná 

Jukl Tomáš, nezávislý kandidát - Nepodařilo se získat odpovědi. 

 
PhDr. Štouračová Jiřina, 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 Rožné? 

Pokud vím, přímo v katastru naší obce se jaderné úložiště neplánuje. Týká se ale sousedních obcí, a 
tím jsme i my dotčeni. 
Uran v našem regionu máme odnepaměti. Těžíme jej, zpracováváme, prodáváme, užíváme. 
Zastávám tedy názor, že případně jej v našem regionu také uložit - třeba v podobě vyhořelého 
jaderného paliva - je jen v logice řádu věcí.  
 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v Rožné?  Proč ano či ne? 

Ano. Při více jak padesátileté těžbě uranu v našem regionu se již dávno tato varianta zvažovala, 
dělaly se průzkumy, budovalo se. Je zde neinvestováno mnoho peněz, které - ať se jedná o to 
všechno úsilí a investice - není hospodárné „vyhodit oknem“. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Ctím občanskou společnost a práva občanů vyjádřit se k věcem jejich obce, jejich života, jejich 
životního prostředí. Záleží mi na tom, aby obyvatelé - sousedi, byli aktivními občany. Je to velmi 
náročný proces vedení diskuse jak ve skupinách obyvatel, tak třeba v orgánech obce, nebo obci 
celé. 

 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/


Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ 
 je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz  
 

 
 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Nevím. 

Špaček Tomáš, Nezávislí 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Rožné? 

Myslím si, že v okolí Rožné je už příliš všeho, co se týká uranu. Proto si myslím, že není vhodné tuto 
krajinu a občany již dále zatěžovat. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v Rožné?  Proč ano či ne? 

Ne. Nechci, aby úložiště bylo kousek od mého domova. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Pro vše, co je důležité a týká se přímo občanů, je nutné, aby se vyhlásilo referendum. A toto si 
myslím, že důležité je. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout? 

Ano. Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. 

Pokorný Libor, Česká strana sociálně demokratická 

1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
dalších vysoceaktivních odpadů nedaleko Rožné? 

Vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva považuji za velice rozumné. Stejně tak by 
se měly ukládat a především monitorovat pro případné další zpracování i další odpady především z 
chemické výroby, které jsou mnohdy výrazně nebezpečnější. Pokud by se měl hypoteticky tento 
sklad nacházet v katastru naší obce, požadoval bych stoprocentní informovanost občanů a 
seznámení s případným vlivem na životní prostředí (EIA) ještě před zahájením stavby a následně 
pravidelný a detailní monitoring. Pro region by pak tato stavba znamenala velký ekonomický 
přínos – viz zkušenosti ze zahraničí. 

2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti v Rožné?  Proč ano či ne? 

Ano. Jen minimum geologických průzkumů (max. 5 %) je následně použito k účelům podle 
původního zadání. Drtivá většina zůstává v archívech pro nějaké jiné následné využití. Pokud by 
nám někdo udělal na vlastní náklady geologický průzkum a výsledky jsme měli k dispozici, máme 
pro případné investory výrazně vyšší hodnotu. 

3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít 
právo spolurozhodovat především jejich občané?  

Ano. Občané, kteří v dané lokalitě dlouhodobě žijí, znají nejlépe potřeby a problémy, se kterými se 
potýkají. Proto se po získání nezkreslených a kvalitních informací dokážou v drtivé většině správně 
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rozhodnout. Na rozdíl od všemožných sdružení, která za peníze jejich chlebodárců jen sledují svoje 
soukromé zájmy. 

4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, 
které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?    

Ne. Změny zákonů schvaluje parlament ČR, nikoliv starosta nebo zastupitel obce. Na této úrovni se 
můžu maximálně snažit o udržitelný rozvoj obce a jeho součástí je i ochrana přírody. Proto máme v 
obci vybudovanou ČOV, třídíme veškerý odpad, sázíme v průměru 5 000 stromků ročně atd. Na 
těchto aktivitách s Vámi budu velmi rád aktivně spolupracovat. 
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