
Záznam z řádného jednání OBK

Stát: Česká republika Místo: JE Dukovany

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

Datum (od - do): 20. 6.2013

Přítomni:   

Bořivoj Župa – předseda
Jiří Kostelník - člen (Ekoregion 5)
Vladimír Černý - člen (Rouchovany)
Miroslav Křišťál – člen (Dukovany)
Antonín Mlynář – člen (Energoregion 2020)
Pavel Štefka – člen (Energoregion 2020)
Josef Obršlík – člen (Energoregion 2020)

Za ČEZ – Petr Spilka, Jaroslav Vlček, Vladimír Košíček, Pavel Nechvátal, Petr Velebil-omluven, 
Michal Zoblivý-omluven, Eva Štulová, Stanislav Nováček-omluven, Zdeňka Ošmerová, Jiří Bezděk

Hosté: Vítězslav Jonáš, Eva Fruhwirtová

Zasedání OBK při JE Dukovany 2/2013
spojené s návštěvou útvaru HZS EDU a BD II.RB

 Prezentace útvaru Požární ochrana EDU, ukázka hasičské techniky  – Ing. Josef Čapek
 BD 2. RB – realizace investiční akce ke zvyšování seismické odolnosti – Ing. Martin 

Janoušek
…………………………………………………

 Bořivoj Župa
Úvodní slovo předsedy OBK, přivítání REDU, členů OBK, hostů

 Jaroslav Jakub
představení personální změny – Oblast Personál – Eva Štulová -zástup za Martu 
Růžičkovou (RD)

 Vítězslav Jonáš
Informace o činnosti kanceláře Jaderné regiony ČR, zpráva z konference ENSREG 
v Bruselu (11. a 12. června) – viz. TZ v příloze

 Bořivoj Župa
Závěry ze semináře OBK – návrhy ke zlepšení práce - větší zapojení členů OBK do 
činnosti v rámci svých oblastí, neustálé vzdělávání a získávání nových informací – viz. 
úkol.

Úkol: 
Profesní partneři připraví za své oblasti návrh spolupráce s daným členem OBK do konce 
roku 2013, výhledově akce i na 2014
T: 30.8.2013
Z: Profesní partneři 



Zpracovat střednědobý plán aktivit OBK pro období 2013 – 2014 a předložit na dalším 
zasedání OBK
Z: tajemník OBK

 Pavel Nechvátal
Prezentace za oblasti BOZP a ochrana zdraví při práci – viz. materiál v příloze
Diskuse:
V. Černý – vliv vzrůstajícího počtu osob dodavatelů a subdodavatelů na EDU na počet 
úrazu, jejich chování a odpovědnost 
J.Jakub – oblast zajištění údržby je řešena s dodavateli smluvně na 5 let, s pravidlem 
schvalování případných subdodavatelů. V oblasti investic toto smluvní zajištění chybí, 
platí ale, že dodavatel nese odpovědnost za své subdodavatele. Pravidla BOZP jsou 
platná pro všechny, musí se jimi řídit všechny osoby pohybující se v EDU.

 Jaroslav Vlček
Informace o provozu JE Dukovany, odstávky 3. bloku (+2,5dne) a 2. bloku (-1,3dne)
Follow Up OSART – kontrola doporučení a návrhů  po 2 letech od mise OSART-24.-
28.6.2013

 Eva Fruhwirtová – Commservis.com
Prezentace analýzy (viz. materiál v příloze) funkčnosti a návštěvnosti webových stránek 
OBK, návrh na zpracování nové verze s propojením na internetové vyhledavače pro 
zvýšení vyššího povědomí o OBK a snazší orientace pro návštěvníky internetu
OBK bere na vědomí, žádá o doplnění finanční návrhu

 Různé

Miroslav Křišťál
Informace o účasti a představení OBK při Jaderné maturitě v EDU – 14.6.2013, pochvala 
aktivity pí Drábovou

Bořivoj Župa
Oznámení o ukončení činnosti ve funkci předsedy OBK k 31.8.2013

Vítězslav Jonáš
Studie sociálně ekonomických dopadů a vlivu EDU schválena
Projekt na období 2 let, zajišťuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Energetickým 
Třebíčskem. Finanční zajištění od Technologické agentury České republiky z programu 
Omega.
Studie bude sloužit jako podklad pro strategické rozhodování o budoucím vývoji jaderné 
elektrárny. Do výzkumu budou zapojeny regionální firmy, ČEZ a ENVINET a také obyvatelé
regionu. 

Petr Spilka
Studijní cesta OBK a zástupců regionu do Anglie – 22. – 27.9.2013

V JE Dukovany 20. 6.2013

Schválil: Bořivoj Župa
                                                     




