OBK seminář, 5.11. 2020
Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska

NAP JE (květen 2015): Neodkladně zahájit přípravu jaderného bloku v lokalitě Dukovany s možností
výstavby dvou bloků. Z důvodu udržení pokračování výroby v Dukovanech, je klíčová výstavba v
Dukovanech a jeho spouštění do roku 2037 tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu jaderného
zdroje a lidských zdrojů.
Splnění lze za předpokladu, že nebudeme posouvat dílčí úkoly: vyhlášení tendru na blok v Dukovanech
do konce roku 2020.
Tlaky proti výstavbě jsou silné - zabránění největšímu tunelu viz Reportéři ČT, předvolební nesouhlasné
stanovisko s výstavbou Pekarové z TOP 09, geopolitické zájmy atd.

„

„

Úspěšné splnění cíle závisí na plnění vlastních
rozhodnutí.

Výstavbu včetně tendru na dodavatele
připravuje ČEZ Dukovany II, pomáhejme jim a
podporujte je
Největší investice v novodobých dějinách ČR

-

mnoho zájmu o dobré zakázky, lobing, personální zájmy

jádro je silné politické téma, bohužel je většinou zneužívají ti, kterým
nejde prioritně o jádro a této problematice málo rozumí

Vnějším negativním vlivům se jde ubránit jen dobrou komunikací a
respektem zainteresovaných( MPO, tým zmocněnce vlády, stálý výbor pro
výstavbu JE a ČEZ) s maximální podporou veřejnosti.

Veřejná podpora je důležitá

•
•
•

veřejnost nesmí povolit v tlaku na vládu
veřejnost je kontrolním orgánem při plnění úkolů
příprava výstavby postupuje zdárně především díky podpoře veřejnosti
v okolí JE Dukovany (Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020 a
Ekoregion 5)

Stále táhneme za jeden provaz.

A co vláda, vydrží a obhájí dále výstavbu?

• Pro naši věc, kterou je výstavba nových bloků v Dukovanech, by bylo dobré, aby tato
vláda vydržela do řádných voleb.
• Důležitými členy vlády jsou pro nás premiér Babiš, ministr Havlíček a vládní
zmocněnec Mí.l
• Vláda silně vnímá podporu našeho regionu a dobře ví, že pokud couvne a nebude
plnit své závazky, tak ji jednoznačně ztratí.

Sledujte aktivity Energetického Třebíčska

•
•

www.energeticketrebicsko.cz
Facebook

