Hlubinné úložiště a jeho
přínosy pro region
Hlubinné úložiště představuje významnou investiční akci, která bude mít po
mnoho let řadu především ekonomických přínosů pro zapojené obce a region.
Klíčové přínosy výstavby a budoucího provozu hlubinného úložiště lze rozdělit
do následujících oblastí:
• podpora zaměstnanosti v regionu;
• zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti;
• zkvalitnění služeb;
• posílení obecních rozpočtů.

Zkvalitnění služeb

Spolu s výstavbou a provozem hlu
binného úložiště bude potřeba zajis
tit služby pro osoby, které zde budou
pracovat. Dojde tak k rozšíření a zkva
litnění služeb. Změny by se měly do
tknout například školství, zdravotnic
tví, zajištění dopravní obslužnosti atd.
Dojít by mělo i ke zvýšení bezpečnosti
v mikroregionu díky posílení přítom
nosti policie, posílení Integrovaného
záchranného systému včetně zříze
ní nového hasičského záchranného
sboru.

Zaměstnanost

Příprava, výstavba a samotný provoz
úložiště přinesou do regionu význam
nou poptávku po pracovních silách
a přispějí tak ke snížení nezaměstna
nosti, a to v řádu minimálně desítek
let. Potřeba pracovních sil se bude
odvíjet od životního cyklu úložiště.
Lze očekávat postupné zvyšování po
čtu pracovních míst od průzkumné
fáze, budování podzemní laboratoře
na finální lokalitě přes výstavbu úlo
žiště až po maximum v době zhruba
90 let předpokládaného plného pro
vozu úložiště. V počátečních fázích se

počítá s využitím lokálních pracovní
ků na úrovni zhruba 20 % celkového
počtu zaměstnanců, ale po zahájení
provozu úložiště to může být až 80 %.
To znamená, že by úložiště v dané lo
kalitě mohlo v průběhu výstavby po
skytnout zaměstnání až 200 místních
lidí a při plném provozu by dokonce
mohlo zaměstnat až 300 lidí z okolí!
Vedle primární zaměstnanosti přímo
na úložišti (hornická činnost, obslu
ha a údržba provozovaných zařízení,
technické a administrativní činnosti,
ostraha objektu apod.) přitom bude
podpořena i takzvaná sekundární za
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městnanost, například v segmentech
stravovacích a ubytovacích služeb,
školství či v oblasti výstavby a správy
nových bytů.

Infrastruktura

V souvislosti s budováním hlubin
ného úložiště dojde také k renovaci
a výstavbě přístupové infrastruktury
(silnice, chodníky, veřejné osvětlení),
především k modernizaci dopravních
cest včetně případných obchvatů obcí
atd. Tím dojde ke zlepšení dopravní
obslužnosti místa (např. pravidelné
autobusové linky) a prioritou bude
rovněž dokonalé pokrytí mobilním
signálem nejvyšší kvality. V souvislosti

s povrchovým areálem bude možné
rozšířit kapacity infrastruktury včetně
vedení zemního plynu, kanalizace či
rozvodů pitné vody apod. V některých
lokalitách lze uvažovat i o napojení na
dopravní železniční tratě pro osobní
přepravu, vzhledem k tomu, že do po
vrchového areálu HÚ bude zavedena
také železniční vlečka.

Vývoj cen nemovitostí v okolí HÚ

Ze zkušeností z provozů dalších jader
ných zařízení v ČR (Jaderná elektrárna
Dukovany, Jaderná elektrárna Teme
lín) nelze předpokládat, že by v bu
doucnu měla výstavba a následný pro
voz hlubinného úložiště negativní vliv

na cenu nemovitostí v okolí nebo na
odliv současných obyvatel. Naopak,
vzhledem k počtu pracovních míst
a také přidružených dodavatelských
služeb a s tím spojené potřebné infra
struktury lze předpokládat, že v okolí
vzroste zájem o možnosti ubytovacích
kapacit a případných stavebních po
zemků. Velmi podobná je v součas
nosti například situace ve Finsku, kde
nedaleko jaderné elektrárny Olkiuloto
a připravovaného hlubinného úložiště
Onkalo leží zhruba desetitisícové měs
to Eurajoki.

Finanční příspěvky obecním rozpočtům
Příspěvky při procesu hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště patří podle zákona obcím, na jejichž katastru je sta
noveno tzv. průzkumné území nebo chráněné území. V tomto případě mají obce ze zákona nárok na finanční příspěvky,
jejichž výše je přesně definována legislativou:

Průzkumné území

Příspěvek pro každou dotčenou obec je stanoven ve výši 600 000 Kč ročně a dále příspěvek ve výši 0,40 Kč ročně za každý
čtvereční metr katastrálního území obce, na němž je stanoveno průzkumné území (v řádu se jedná o vyšší či nižší jednotky
milionů korun pro každou dotčenou obec ročně po celou dobu stanovení průzkumného území).

Chráněné území

Na finální lokalitě bude stanoveno tzv. chráněné území, s čímž jsou spojeny 2 druhy příspěvku. Jednorázový příspěvek
a pravidelný příspěvek. Po stanovení chráněného území každá dotčená obec dostane jednorázový příspěvek 60 milionů Kč.
A každý druhý a následující rok po stanovení chráněného území každá dotčená obec bude dostávat každý rok až do doby
zahájení provozu hlubinného úložiště (celkově cca po dobu 40 let) příspěvek ve výši 600 000 Kč ročně a dále příspěvek ve
výši 0,60 Kč ročně za každý čtvereční metr katastrálního území obce, na němž je chráněné území stanoveno. Dle stávající
legislativy to může znamenat pro každou dotčenou obec příspěvek v řádu jednotek stovek milionů korun na svůj rozvoj.
Po zahájení provozu hlubinného úložiště bude dále poskytován obci, na jejímž katastrálním území bude úložiště vybudo
váno, příspěvek z jaderného účtu.

Po zahájení provozu hlubinného úložiště

Kalkulace příspěvků obcím v době provozu hlubinného úložiště vychází z objemů ukládaného vyhořelého jaderného pa
liva a vysokoaktivních radioaktivních odpadů. Výše příspěvků z jaderného účtu pro obec, na jejímž katastrálním území
je povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu, činí dle současné legislativní úpravy 4 000 000 Kč ročně. Dále
obdrží tato obec příspěvek ve výši 10 000 Kč za každý kubík uloženého radioaktivního odpadu v daném kalendářním roce,
přičemž tento příspěvek obdrží v 1. pololetí roku následujícího.

Více informací
získáte na webových
stránkách SÚRAO.
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