
Záznam z jednání  OBK

Stát: Maďarsko Místo: Tengelice

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

Datum (od - do):  22. 9.2010

Přítomni:   

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

Za ČEZ – Jaroslav Vlček, Petr Spilka, Jaromír Mariánek, Stanislav Nováček, Pavel Nechvátal, Jarmila 
Horáková, Petr Velebil, Petr Rydlo-omluven, Zdeňka Ošmerová, Jana Štefánková
Hosté: Jiří Richter, Bohumil Šumpela, Jan Drexler

Název akce:  3. řádné zasedání OBK / 2010 v rámci zahraniční studijní cesty OBK na Slovensko 
a Maďarsko

1. Úvodní slovo předsedy OBK - p. Župa
Zahájení zasedání a přivítání členů a hostů v netradičním prostředí v rámci zahraniční studijní 
cesty OBK na Slovensku a Maďarsku. Program cesty byl účastníkům rozeslán elektronicky, o 
průběhu cesty a poznatcích bude sepsána zpráva, doplněna o fotografie bude vydána bude 
v Atomixu, Zpravodaji EDU, webových stránkách OBK a regionálním tisku.

2. Informace o provozu JE Dukovany – p. Vlček
• podána informace o provozu jednotlivých bloků (1.RB – 23 denní 

odstávka. 2. RB – 461,5 MW, 3. RB – 487 MW, 4. RB – 446 MW – provoz na výkonový efekt)
• probíhá příprava odstávky 4. RB, jejíž cílem je zvýšení výkonu 4. 

reaktorového bloku ze 460 MW na 500 MW. Dosažení tohoto výkonu však proběhne až v roce 
2011, po provedení nezbytných testů. 

• Koncem října 2010 bude po určitou dobu odstaven souběžně 3. a 
4. RB. Je méně obvyklé, aby probíhaly opravy na dvou blocích současně, ale je to příležitost pro 
provedení oprav společných zařízení, v tomto případě k opravě zařízení technické vody důležité. 

• Informace o změně pozice p. Vlčka  – v současné době zastává 
funkci projektového manažera, v OBK bude i nadále odborným partnerem pro oblast Výroba 

3. Oblast Bezpečnosti – p. Nechvátal
• podána informace o nově přijaté politice Skupiny ČEZ pro oblast Bezpečnost
• Bezpečnostní témata budou podpořena vizualizována pomocí figurín dívky Bety  (BETY - 

Bezpečnost a Ty) (dobrá praxe z JE Jaslovské Bohunice)

4. Oblast Havarijní připravenost – p. Velebil
• informace o havarijním cvičení na JE Temelín ZÓNA 2010, které se uskutečnilo ve dne 22.-23.9.
• informace o přípravách havarijního cvičení na EDU s termínem konání 7.10.2010, cvičení 

proběhem ve spolupráci s SÚJB, je zaměřeno na činnost mobilní monitorovací skupiny, jsou zváni 
všichni členové OBK

• informace o instalaci sirén v Oslavanech a Moravském Krumlově



5. Příprava semináře OBK 2010 – p. Spilka, p. Župa
• termín konání 25.11.2010 v Zastávce u Brna
• náplň semináře – LTO EDU + akvizice Skupiny ČEZ, týkající se obcí v okolí EDU.  Je velmi 

účelné aby se semináře zúčastnilo maximum starostů, protože jim bude vysvětlena 
problematika dodávek elektřiny od ČEZ Marketink a  možnost nasazení nových technologií 
(malá kogenerace) ve spolupráci s ČEZ

6. Různé
• Spilka
Informace o změně pracovní pozice J. Horákové, která přechází z oblasti Personál na pracovní 
pozici v oblasti POZ (Péče o zařízení), s touto změnou bude ukončena i její činnost v OBK, bude 
nutné pro oblast Personál najít vhodného odborného partnera.

V Tengelice, Maďarsko 22. 9.2010                                                                       

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

Odsouhlasil: Petr Spilka, Bořivoj Župa, Jaroslav Vlček
  
……………………………………………..……………………..………………..……………………………


