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V Chanovicích 17. 1. 2016                                                                                                                

Věc: odpověď na dopis

Dobrý den.

Jménem Obce Chanovice a Obecního úřadu Chanovice Vám sděluji, že naše obec nepožaduje 

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6
Praha 1
110 00



poskytnutí Vámi nabízeného příspěvku z jaderného účtu za průzkumné území pro 
vyhledávání hlubinného úložiště za rok 2015 ve výši 2.573.801,70 Kč.

Zřejmě jde z Vaší strany o omyl, protože naše obec s prováděním průzkumů nesouhlasí a ani 
nesouhlasí s umístěním navrhovaného úložiště na území obce.

Zdůvodnění:

Vycházíme z principu, že by bylo nemorální přijímat peníze, když se ohrazujeme proti povolení 
geologických průzkumů žalobou proti MŽP. 
Opakovaně představitelé SÚRAO v minulosti slibovali, že průzkumy budou dělány jen se 
souhlasem dotčených obcí. 
Od roku 2003 se pracovníkům SÚRAO nepodařilo zastupitelům naší obce vysvětlit a objasnit celou 
řadu věcí u jimi navrhovaného hlubinného úložiště - neexistující komplexní materiál, který by jasně
specifikoval základní potřeby a postupy celého procesu se všemi důsledky. Dále třeba zvětšující se 
velikost podzemní části. I to, proč má být podzemní sklad řešen bez možnosti dalšího vyzvednutí 
a využití „odpadů“, jsou-li to odpady (?) – není zde zpětná možnost pro naše potomky. 
Např. časový údaj pro stabilitu úložiště z Atomového zákona 100.000 roků, je zcela 
nekontrolovatelný.

Rozhodnutí o vrácení příspěvku děláme s vědomím, že naše obec již řadu roků doplácí na proces, 
který zde probíhá ohledně problematiky hlubinného úložiště. Jde o řadu finančních nákladů obce 
s různými jednáními a dalšími úkony. O negativní dopady při rozhodování řady lidí při řešení 
trvalého i rekreačního bydlení na území naší obce. Pro řadu zájemců o bydlení je hrozba úložiště u 
jejich nemovitosti tak velká, že raději investují jinde. Což ovlivňuje počet trvale bydlících lidí 
v obci. Negativně způsob jednání, především ze strany SÚRAO, působí na stávající obyvatele. 
Jedná se o brzdění udržitelnosti a rozvoje obce v řadě oblastí, především bydlení.

Jakožto řádný hospodář Obec Chanovice nemíní přijmout peníze za průzkumné území, když 
pak nechce úložiště na svém území. Přijmutí peněz je chápáno jako zbytečné plýtvání státními
prostředky. Proto dne 18. ledna 2016 zasíláme příspěvek zpět na účet, ze kterého byl odeslán.

Zdravím, 

                 starosta Obce Chanovice Petr Klásek.

Přiložen zápis z jednání zastupitelstva Obce Chanovice ze dne 13. ledna 2016.
Zápis č. 13

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 13. 1. 2016 od 18.00 hodin
na Obecním úřadě v Chanovicích

Program: 
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3.  Problematika hlubinného úložiště radioaktivních odpadů – projednání náležitostí souvisejících 
     s poskytnutým finančním obnosem
4.  Diskuse a aktuální potřeby obce
5.  Usnesení
6.  Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav 
Burda,  



Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Matyáš
Zicha, Ing., Bc. DiS.
Omluveni: Petr Končal, Miroslav Pešek

1.  Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na 
zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení 
schopné. 

            2.  Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Ing. Eva Pavlovská, Miloslav Burda. 
Do mandátní komise navrženi: Ing. František Pavlovský, Jaroslav Bláha, Václav Šmat.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Václav Kubaň, Karel Kareš 
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu 
souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.

            3.  Problematika hlubinného úložiště radioaktivních odpadů – projednání náležitostí 
souvisejících s     poskytnutým finančním obnosem
- Správa úložišť radioaktivního odpadu poslala na účet Obce Chanovice částku 2.573.801,70 Kč. 
Jedná se o příspěvek za stanovení průzkumného území Březový potok. Zřejmě jde o omyl, protože 
naše obec s prováděním průzkumů nesouhlasí a ani nesouhlasí s umístěním navrhovaného úložiště 
na území obce. 

Minulý týden se sešli zástupci šesti obcí (celkem sedmnáct vesnic) z lokality Březový potok. Na 
jednání bylo dohodnuto, že obce budou jednat na mimořádných zasedáních zastupitelstev obcí o 
vrácení finančního příspěvku od SÚRAO. Vychází z principu, že by bylo nemorální přijímat peníze,
když se ohrazují proti povolení geologických průzkumů žalobou proti MŽP. Opakovaně 
představitelé SÚRAO v minulosti slibovali, že průzkumy budou dělány jen se souhlasem dotčených
obcí. A stále je divná celá řada věcí u navrhovaného hlubinného úložiště - zvětšující se velikost 
podzemní části či neexistující komplexní materiál, který by jasně specifikoval základní potřeby a 
postupy celého procesu se všemi důsledky. I to, proč má být podzemní sklad řešen bez možnosti 
dalšího vyzvednutí a využití „odpadů“, jsou-li to to odpady. Např. časový údaj pro úložiště 
z Atomového zákona 100.000 roků, je zcela nekontrolovatelný.
Jakožto řádný hospodář Obec Chanovice nemíní přijmout peníze za průzkumné území, když pak 
nechce úložiště na svém území. Přijmutí peněz je chápáno jako zbytečné plýtvání státními 
prostředky.

Pro úplnost informace o finanční situaci, obec má k dnešnímu dni na účtech cca 7.115.000,- Kč 
(včetně projednávaného příspěvku), v pokladnách cca 110.000,- Kč. Úvěr poskytnutý na akci 
Místní komunikace Chanovice, zbývá uhradit k 1.1.2016 ještě 276.566,15 Kč. Úvěr bude doplacen 
v srpnu 2016.

Před hlasováním byl prodiskutován i fakt, že naše obec a i okolní obce, již řadu roků doplácí na 
probíhající proces řízený státem, který zde probíhá ohledně problematiky hlubinného úložiště. Jde o
řadu finančních nákladů obce s různými jednáními. A dále především o negativní dopady při 
rozhodování řady lidí o řešení trvalého či rekreačního bydlení na území naší obce. Pro řadu zájemců
o bydlení je hrozba úložiště u jejich nemovitosti tak velká, že raději investují jinde. Což ovlivňuje 
počet trvale bydlících lidí v obci. Negativně způsob jednání, především ze strany SÚRAO, působí 
na stávající obyvatele. Jedná se 
o brzdění udržitelnosti a rozvoje obce v řadě oblastí, především bydlení.
Výše uvedené argumenty pro rozhodnutí o příspěvku budou použity pro písemnou informaci na 
SÚRAO, tu je nutno odeslat do 22. 1. 2016.
Návrh, aby byl příspěvek vrácen zpět na účet, ze kterého byl odeslán. Souhlasí všichni přítomní 



členové zastupitelstva.
 
4. Diskuse a aktuální potřeby obce

- Starosta poděkoval účastníkům a organizátorům za uskuteční „Pěšího pochodu“ v sobotu 9. 1. 
2016. 
Na pochodu bylo cca 350 evidovaných účastníků a další desítky osob přišly snažení obce podpořit 
svojí přítomností.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce   o v ě ř u j e   zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e   
- Usnesením č. 76 vrácení příspěvku ve výši 2.573.801,70 Kč za stanovení průzkumného území.

6. Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek, starosta                                                                                      Václav Kubaň, Karel 
Kareš   
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty                                                              ověřovatelé zápisu


