
   

Záznam z ádného jednání OBK 

 
Stát: eská republika  Místo: JE Dukovany 
 
Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax): 
Ob anská bezpe nostní komise - OBK  
 
Datum (od - do):  21.1.2014 
 

ítomni:    
 
Aleš John – p edseda (Energoregion 2020)  
Ji í Kostelník - len (Ekoregion 5)  
Vladimír erný - len (Rouchovany) 
Miroslav K iš ál – len (Dukovany)  
Antonín Mlyná  – len (Energoregion 2020)  
Pavel Štefka – len (Energoregion 2020) 
Josef Obršlík – len (Energoregion 2020) 
 
Za EZ – Petr Spilka, Jaroslav Vl ek - omluven, Vladimír Koší ek, Pavel Nechvátal, Petr 
Velebil, Michal Zoblivý-omluven, Eva Štulová, Stanislav Nová ek, Zde ka Ošmerová 
 
Hosté – Vít zslav Jonáš, Eva Fruhwirtová – Energetické T ebí sko, zástupci IC a útvaru 
vn jších a vnit ních vztah  JE 
 
Zasedání OBK p i JE Dukovany 1/2014 + prezentace T žké havárie 
 
 
1. Prezentace „T žké havárie a stresstesty“ – E. Hofmann, M. Trnka (útvar Accident 

management) 
Prezentace výsledk  stresstest  a nápravných opat ení pro JE Dukovany, realizované 
projekty a termíny dokon ení akcí. 
 

2. Reporty profesních partner  
 
Personál – Eva Štulová 
K 31.12.2013: po et zam stnanc  v lokalit  EDU na OJ EDU  714 
                       Po et zam stnanc EZ v lokalit  EDU     cca 1100 
Projekty: Genera ní obm na personálu, Spolupráce s VŠ 
Ekologie, Bezpe ost – Pavel Nechvátal 
Po ty úrazu v EDU v roce 2013 – 0 zam stnanci, 2 dodavatelé 
Projekt Bezpe né chování (kvalita dokument , zna ení, používání OOP, školení 
personálu) 
Audit ISO 14001 – ízení ochrany ŽP 
Odpady - zapln ní URaO 20/112 jímek 
Do EDU dovážen i provozní odpad (nízkoaktivní RaO) z provozu ETE (i z p ipravované 
ETE 3 a 4) – lenové OBK se této informaci podivují, jakým zp sobem zapracováno v 
EIA ETE 3 4  
Dotaz Vladimíra erného na událost ze soboty 18.1. – únik oleje OV – zachycen 
v reten ní nádrži – bez vlivu na ŽP, bez porušení LaP 
Výroba – ukazatele výroby za rok 2013 prezentovány p i TK dne 15.1.2014, prezentace 



   
rozeslána jako p íloha zápisu 
Úkol: p i každém zasedání OBK p ednést stru né reporty za jednotlivé oblasti 
         Z: profesní partne i  
 

3. Vyhodnocení innosti OBK v roce 2013 – odsouhlaseno – p íloha zápisu. 
Úkol: Informovat o vyhodnocení innosti OBK své delegující instituce 
         Z: lenové OBK 
 

4. Plán innosti OBK na rok 2014  
edložený materiál projednán, dopln n a upraven, rozeslán jako p íloha zápisu. 
i každém zasedání OBK bude plán hodnocen a v p ípad  pot eby modifikován. 

Úkol: Informovat o pláno inností OBK své delegující instituce 
         Z. lenové OBK 
 

5. R zné 
Výsledky pr zkumu ve ejného mín ní z podzimu 2013 – celá R, srovnání EDU a 
ETE 
Úkol: Zpracovat stru ný p ehled z pr zkumu 
         Z: Petr Spilka 
 

Termín dalšího zasedání OBK . 2 
Pátek 21. 2.2013 - program: 
8.00 –   9.00 zasedání OBK – bližší program up esn n 
9.00 – 11.00 beseda s europoslancem Dr. Ivo Strej kem „Jak vidí budoucnost jádra EU“ 
11.00–12.00 ob d 
 
Dne 21. 1.2014 
                                                      

íloha . 1 – Prezentace z Tiskové konference JE Dukovany – 15.1.2014 
íloha . 2 – Vyhodnocení innosti OBK za rok 2013  
íloha . 3 – Plán innosti OBK na rok 2014 

 


