
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): 29. 8.2013

Přítomni:   

Bořivoj Župa – předseda
Jiří Kostelník - člen (Ekoregion 5) - nepřítomen
Vladimír Černý - člen (Rouchovany)
Miroslav Křišťál – člen (Dukovany)
Antonín Mlynář – člen (Energoregion 2020)
Pavel Štefka – člen (Energoregion 2020)
Josef Obršlík – člen (Energoregion 2020)
Aleš John – člen (Energoregion 2020) od 1.9.2013

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

Zasedání OBK při JE Dukovany 3/2013

1. Petr Spilka - úvodní slovo – přivítání členů OBK, ředitele EDU – oznámení změny ve 
složení komise

Personální změna – představení Aleše Johna nového člena OBK za Energoregion 2020
Rozhodnutí Rady Energoregionu 2020 ze dne 19.8.2013 o přijetí A. Johna za člena E2020 a 
současně jeho pověření k členství v OBK
Představení z hlediska odbornosti a profesní kariéře v oblasti jaderné energetiky panem 
Mlynářem (p. John stál mimo jiné u založení OBK)

Poděkování ředitele JE Dukovany odstupujícímu předsedovi OBK, panu Bořivoji Župovi za 
jeho přínos nejen pro OBK, ale i pro region EDU a jadernou energetiku všeobecně.

2. Volba předsedy OBK
Návrh A. Mlynáře (za E2020) o odložení volby předsedy do dalšího zasedání – nekompletní 
složení OBK, prostor pro lepší vzájemné seznámení všech členů s A. Johnem, kterého 
E2020 bude navrhovat na funkci předsedy OBK – pro odložení volby předsedy hlasovalo 6
přítomných členů (Župa, Černý, Křišťál, Śtefka, Obršlík, Mlynář)
Další možné návrhy na obsazení fce předsedy OBK vznesli pp Černý a Křišťál (Křišťál, 
Černý)

Návrh P. Spilky na zřízení funkce čestného člena OBK x návrh A. Johna na úpravu funkce –
emeritní předseda OBK – pro souhlas s projednáním této změny v Dohodě o ustavení OBK 
ze všech stran (ČEZ, E2020 a E5)  se vyslovilo 5 přítomných členů (Černý, Křišťál, Štefka, 
Obršlík, Mlynář)



3. Bezpečnostní poznámka – nebezpečí akvaplaningu a předvídavost ve všech situacích
– Petr Spilka

4. Informace z elektrárny – Projekt Bezpečnost – Petr Spilka
Informace o probíhajícím programu v EDU – kampani pro podporu bezpečného chování 
zaměstnanců – viz. připojený materiál

5. Informace o provozu EDU a výsledky FU OSART – Jaroslav Vlček
Informace z provozu od minulého zasedání OBK, výsledky a plnění doporučení zahraniční 
mise OSART – viz. připojený materiál

6. Výsledky průzkumu veřejného mínění – Petr Spilka
Celorepublikový průzkum veřejného mínění zpracovaný agenturou IBRS – nové zpracování –
viz. připojený materiál

7. Různé
Finanční nabídka spolupráce fy Commservis – příprava nových webových stránek OBK
Vysoká nabídka u měsíční správy webu – specifikovat položku a dojednat nižší cenu

Poznávací cesta starostů a členů OBK do Velké Británie – změna termínu – 5.-10.11.2013

J. Jakub – zájem o zachování lokality v okolí EDU pro další rozvoj a výstavbu z pohledu ĆEZ 
a ČR
Diskuse nad možnými návrhy zajištění nového jaderného zdroje v lokalitách EDU a ETE, 
příklady ze světa při vydání dlouhodobých licencí, s tím spojené výhody a nevýhody.

Schválil: Petr Spilka, tajemník OBK
Dne 29. 8.2013
                                                     
Přílohy – materiály ze zasedání




