
Úložišt ě vyho řelého jaderného paliva 
�2018: Dvě vybrané lokality mají být zaneseny do územních plánů dotčených 
obcí. V současné době je v užším výběru  sedm vytipovaných lokalit plus 
Boletice, a to na základě nejrůznějších kriterií, pět dalších vede SÚRAO jako 
rezervu, pokud by se v dalších průzkumech prokázaly jako nevyhovující. 
�2025: Průkaz proveditelnosti u konečné lokality, t.j.  stanovení konečného 
umístěn
�2030: Stavba podzemní laboratoře ve vybrané lokalitě
�2050: Zahájení stavby konečného 
�2065: Uvedení úložiště do provozu
Průzkumné práce bez vrtání mají být zahájeny na 7 lokalitách. Tyto průzkumy 
mají být dokončeny v roce 2016. Na základě výsledků majé být vybrány 4 
lokality, na kterých budou pokračovat další průzkumné práce, tentokrát již 
hloubkovými vrty. V roce 2018, po skončení průzkumných prací mají být z 
těchto 4 lokalit vybrány 2 nejlepší (hlavnií a rezervní lokalita). 
K tomu budou prozkoumány další lokality, určené SÚRAO, zejména ty, které 
jsou v blízkosti stávajících jaderných elektráren (příznivé postoje obyvatelstva, 
hlavně v okolí JE Dukovany)
V říjnu 2013 začala povolovací řízení ke stanovení průzkumných oblastí i ve 
zbylých šesti lokalitách. Pro lokalitu Kraví Hora již bylo dne 30.5.2013 vydáno 
stanovení průzkumné oblasti od pobočky MŽP v Brně. Nevládní organizace a 
sdružení, která se na řízení účastní se však odvolala a ministr životního 
prostředí ke konci roku 2013 zrušil povolení pro lokalitu Kraví Hora.

Lokalita Boletice
• Předběžná studie proveditelnosti ohledně varianty výstavby úložiště ve 
vojenském cvičném prostoru Boletice byla podle plánu dokončena v listopadu 
2012.
• Studie dospěla k závěru, že hornina v lokalitě Boletice je vhodná k dalšímu 
průzkumu jako potenciálně vhodná lokalita.  Protože se  lokalita nachází v 
přírodní chráněné oblasti a zároveň oblasti Natura 2000, jsou zde rozpory se 
zájmy ochrany životního prostředí. 
•   Existuje jasné stanovisko českého Ministerstva průmyslu a obchodu ze 
dne 30. ledna 2014 ohledně písemných doplňujících dotazů zemského 
radního R. Anschobera k hledání úložiště. "Lokalita Boletice není  z důvodu 
nevhodného geologického podloží zahrnutá mezi vhodné lokality."


