
Záznam z jednání OBK

Stát: Česká republika Místo: VE Dalešice

Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax):
Občanská bezpečnostní komise - OBK 

Datum (od - do):  20. 5.2010 – 13.00 – 18.00, VE Dalešice

Přítomni:   

Bořivoj Župa – předseda 
Jiří Kostelník - člen, (Ekoregion 5)
Vladimír Černý - člen (Rouchovany) 
Miloš Kudera - člen (Dukovany) 
Ladislav Marek - člen (Energoregion 2020))
Marcela Smekalová – členka (Energoregion 2020)
Antonín Mlynář – člen (Energoregion 2020)

Za ČEZ – Jaroslav Vlček- omluven, František Prokop, Petr Spilka, Jaromír Mariánek-omluven, 
Stanislav Nováček-omluven, Pavel Nechvátal, Jarmila Horáková-omluvena, Petr Velebil-omluven, Petr 
Rydlo-omluven, Zdeňka Ošmerová
Za ČEZ-EDA – Zdeněk Saturka, Josef Blaha

Název akce:  2. řádné zasedání OBK / 2010 spojené s exkurzí na VE Dalešice

Exkurze a prezentace VE Dalešice „Bezpečnost Vodního díla Dalešice“ – p. Saturka, p. Blaha
Návštěva členů OBK zahrnovala prohlídku informačního centra a provozních prostor vodního díla 
Dalešice. Součástí byla i prezentace Josefa Blahy, vedoucího provozu EDA a Zdeňka Saturky, 
ředitele VE ČEZ, a.s. na téma „Bezpečnost Vodního díla Dalešice“. 

1. Úvodní slovo předsedy OBK
Předseda Občanské bezpečnostní komise Bořivoj Župa přivítal přítomné členy komise na 2. 
řádném zasedání OBK v roce 2010. Poděkoval zástupcům VE Dalešice za přípravu a organizaci 
návštěvy komise v EDA.

2. Informace o provozu JE Dukovany – p. Prokop
- aktuální informace o provozu elektrárny - bloky 1-4 jsou provozovány na 100% výkonu.
- informace o výsledcích odstávek na 2. RB a 3. RB, které byly realizovány od posledního zasedání 
OBK, odstávka na 2. RB byla nejkratší odstávkou v historii elektrárny (21,2 dne).
- významné provozní události posledního období.

3. Příprava semináře OBK 2010 – p. Župa
Předseda OBK předložil členům návrh na uspořádání semináře v roce 2010. Komise odsouhlasila 
uspořádání semináře v listopadu 2010, termín byl stanoven na 25. 11. Zaměření tématu – 25. 
výročí provozu JE Dukovany, podmínky dalšího provozování.
Předseda OBK osloví předsedkyni SÚJB ke spolupráci při zajištění přednášejících, další postup 
příprav bude realizován ve spolupráci s odd. komunikace EDU.

4. Různé
     p. Spilka

• Informace o připravovaném havarijním cvičení Achát 2010, které se bude konat ve středu 26. 
5.2010 na JE Dukovany. Jedná se o celoareálové cvičení s vyhlášením řešení mimořádné 
události 3. stupně se zapojením hasičských záchranných sborů Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. Součástí cvičení bude i nácvik vyhlášení a realizace ochranných opatření pro 



personál na lokalitě JE Dukovany.
Jako pozorovatelé byli pozváni všichni členové OBK mailovou pozvánkou 11. 5.2010. 
Časový předpoklad provedení tohoto cvičení je cca od 7:00 do 11:00 hodin.

• Partnerství Skupiny ČEZ v regionu EDU – možnost volných vstupenek pro členy OBK na 
hudební festivaly a další akce – u významných akcí jsou rozesílány pozvánky ŘEDU, u 
ostatních akcí, které Skupina ČEZ podporuje informace u prac. komunikace EDU.

• Zahraniční studijní cesta OBK – bude projednáno na dalším zasedání komise po dořešení 
finančního zajištění cesty.

V JE Dukovany dne 20. 5.2010                                                                       

Schválil : Tomáš Žák – ŘEDU ….………...………………………….

Odsouhlasil: Petr Spilka, Bořivoj Župa ……………………..………………..…………………………………
Rozdělovník: ŘEDU, členové OBK a partneři OBK


