Seminář OBK, Valeč, 22. listopadu 2018

Činnost a aktivity Energetického Třebíčska

Kdo jsme
•

Sdružení obcí a právnických osob, které mají zájem na udržení energetického regionu.

•

Základní posláním je zastupovat a hájit zájmy členů ve vztahu k udržení a dalšímu
rozvoji energetického odvětví v regionu.

•

Za tím účelem spolupracovat s orgány obce, kraje, státu a s ostatními organizacemi i
jednotlivci.

•

Dalším úkolem je přispívat k jednoznačnému definování perspektivy dalšího provozu a
rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany a podporovat výstavbu nového jaderného bloku
v Dukovanech za dodržení zásad udržitelného rozvoje a minimalizování dopadů do
životního prostředí včetně dodržování zásad bezpečného provozu nových i
současných energetických zařízení.
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•
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•

Semináře, konference a jednání v Parlamentu
Jednání s vládním představiteli
Spolupráce s OHK Třebíč
Odborné kulaté stoly s potenciálními dodavateli (KHNP, ATMEA,
Rosatom, CGN, EDF 4. 12. 2018)
Zahraniční aktivity, návštěvy jaderných zařízení na pozvání
Činnost ve spolupráci se SÚRAO – hledání HÚ
Komise Kraje Vysočina pro výstavbu NJZ
Spolupráce s OBK EDU, Ekoregionem 5 a Energoregionem 2020
Semináře se studenty ve spolupráci s ČEZ
Účast na konferencích a seminářích zaměřených na jadernou energetiku
Ostatní: jednání o vývodu tepla na Brno, řešení rozšíření komunikace na
Třebíč a transportní trasy na EDU, atd.

Mám dobrou zprávu. Prodloužíme životnost
a tím pádem máme čas na výstavbu.
Andrej Babiš na Hradě, 28. 10. 2018

„

„

Co pobouřilo jadernou veřejnost?
•

Babiš a Nováková. Copak oni mohou prodloužit
životnost stávajících bloků?

•

Mají garanci provozovatele, že bloky mohou jet 60 let a
více? Nemají.

•

Čestné by bylo: Nestíháme plnit úkoly v zajištění
finančního a investorského modelu. Posuneme o pár
měsíců.

Co tedy dál?
Babiš a vláda čelí nějaké krizi. Dál ale musí pracovat,
ministerstva s SVJ vládním zmocněncem.
Budeme trvat a kontrolovat úkoly z NAP JE a úkoly SÚRAO k
řešení konce palivového cyklu.

Pokud premiér a ministryně Nováková nedají vysvětlení a jasné
potvrzení pokračování v přípravě výstavby, budeme iniciovat:
1. Svolání mimořádného jednání poslanecké sněmovny na
téma: Ohrožení energetické bezpečnosti ČR a neplnění
dekarbonizačních závazků ČR v EU.
2.

Happening před úřadem vlády.

3.

Akci s postavením základního kamene před
elektrárnou.
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