
 

                                                                 
 

 

        
                      
            
 
 
 
Rozší ení úložišt  radioaktivních odpadu v Mochovcích pro nízko a 
st edn  radioaktivní odpady - 
skladování a zpracování velmi nízce radioaktivních odpad  
 
Stanovisko pro zemi Horní Rakousko 
 
 
Podle Rakousko-slovenské dohody o prosazování konvence z Espoo, BGBl. III Nr. 
1/2005 budou p edloženy tyto námitky k dokumentaci EIA: 
1) vylu ují se p eshrani ní vlivy, ale to se týká pouze normálního provozu (kapitola 18.2, 
str. 151 slovenského Shrnutí). Tato tvrzení však musí být v Dokumentaci EIA prokázána 
i pro p ípad nehod. 
K tomu je nutné detailn  popsat i zkoumané scéná e nehod a jejich rámcové podmínky. 
2) Posouzení scéná e s útokem letadlem je bohužel neusppokojivý. Jsou sice detailn  
spo teny pravd podobnosti výskytuv kapitole 19.1.3., str. 153 Shrnutí,ale na základ  
jejich výpo  jsou pak vylou eny.  
Pravd podobnost výskytu je sice velmi nízká, ale katastrofa ve Fukušim  prokazuje, že 
taky extremn  málo pravd podobné jevy a pr hy nehod jsou reálné. 
To vyžaduje novou filozofii jadern -technické bezpe nosti a práv  ta by se m la projevit 
i v Dokumentaci EIA projektu "Úložišt  radioaktivních odpad ". 
Nehled  na to, že spo tena pravd podobnost výskytu je 6,78.10-8 /rok se blíží hodnot  
1.10-7/rok, kterou stanovila IAEO jako hrani ní hodnotu.  

es nepatrnou pravd podobnost výskytu bz m l být zmín ný scéná  blíže posouzen, 
protože ve spojení se scéná em požáru (zdrojem tepla) by mohl vykazovat podstatn  
vyšší p eshrani ní ú inky. 
3) Pro zhodnocení bariér proti uvoln ní radioaktivních látek do životního prost edí z 
úložišt  velmi nízko aktivních odpad  je nutné popsat životnost použitých fólií HDPE 
(High Density PolyEthylene). 
4) V Dokumentaci EIA nejsou popsány žádné skladovací nádrže (anebo jiný druh obal ) 
pro tzto velmi nízko radioaktivní odpady. Toto je nutné doplnit. 
5)  Nebyly prozkoumány následky zem esení, které n kte í experti kv li jeho nízké 
intenzit  považují za nepatrné.  
Doporu uje se, aby byly prozkoumány i hloubkové poruchy v blízkosti lokality Mochovce 
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