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Složení OBK je stabilní 
Jsou drobné změny na straně odborných partnerů z ČEZ  



Co nového v ČEZ a EDU 

• Všechny bloky EDU mají „licenci“ na dobu neurčitou 

• Provoz bez zásadních problémů v souladu s LaP 

• Management Jaderné divize je beze změn (p.t. Bohdan Zronek, Miloš 
Štěpanovský, Jan Kruml) 

• Odstávky EDU 1. a 2. blok hotovo, 4. blok probíhá, 3. blok se 
připravuje na konec roku 

• Více řekne Jirka Bezděk 



Akce OBK za uplynulé období 

• 28.11. 2017 Seminář OBK Valeč 
• 22.2. Pravidelné zasedání OBK 
• 11.5. Seminář v Senátu – nová výstavba,  
• 18.5. Pravidelné zasedání OBK  
• 7.6. setkání s rumunskými  municipalitami  z oblasti připravovaného  

rumunského URAO.   
• 19.6. setkání s municipalitami z okolí EBO.  
• 19.6. Veřejné projednávání EIA pro EDU 5 v Třebíči.  
• 24.- 28.6. studijní cesta Belgie, Holandsko COVRA + JE Borselle  
• 15.8, účast na havarijním cvičení EDU,  
• 7.9. vystoupení OBK na letní univerzitě EDU.  
• 20.9. pozorovatelé na cvičení Safeguard 2018  



                             

                            Seminář OBK 
V úterý 28. listopadu 2017  proběhl  v Hotelu Zámek 

ve Valči pravidelný Seminář Občanské bezpečnostní 

komise při JE Dukovany. 

Semináře se zúčastnilo v auditoriu na 100 účastníků, 

zastupitelů obecních a městských úřadů, zástupců 

firem a sdružení v okolí JE Dukovany 



                             

                Studijní cesta Belgie, Holandsko 
    24.- 28.6. 2018 

• JE Borssele,  PWR Siemens 480 MWe 
• V provozu od X/1973 
• Používá MOX palivo (přepracované) 
• Elektrárna má zákonem určeno, že 

bude provozována šedesát let a bude 
tedy odstavena v prosinci 2033.  



                             

                Studijní cesta Belgie, Holandsko 
    24.- 28.6. 2018 

• COVRA - The Central organization for Radioactive 
waste,  

• ukládá a skladuje veškerý radioaktivní odpad 
produkovaný Nizozemskem (JE, výzkumné 
reaktory, laboratoře, průmysl,  zdravotnictví).  

• Středně a nízkoaktivní odpad je skladován 
v sudech podobně jako na  ÚRAO na Dukovanech.  

• Vysoce aktivní odpad odpad  z reaktorů se vrací 
po přepracování paliva z Francie ve formě 
vitrifikátu  v nerezových kanystrech  cca 1,5 x 0,5 
m.  

• Kanystry jsou ukládány do betonových šachet 
k uložení na cca sto let.  

• Poté se počítá s uložením do nějaké geologické 
formace.  



SURAO 

Úložiště Dukovany 

Rozšíření a modernizace „Richard“ 

 

Hledání lokalit na hlubinné úložiště 

Lokalita na Třebíčsku – obyvatelstvo silně proti  

 



OBK připravuje  

• 25.-27.9. setkání s OIK EBO a EMO – Slovensko,  

• 4.10. (spolu s ENETR) Kulatý stůl:   finská, maďarská, 
česká cesta  

• 22.11. Seminář OBK  Valeč 



                             

Komunikační nástroje OBK 

• Informace o stavu EDU a činnostech OBK jsem 
aktualizovány na webu OBK.  

• Pravidelně vychází Sloupek OBK v Moravsko 
Krumlovském Zrcadle  

• Informativní představování jaderné energetiky v 
Třebíčském Zpravodaji.   

• Jsou publikovány ad hoc články v místním tisku.  
• Informace pro Energoregion 2020 a Ekoregion 5 
• Pravidelná týdenní informace o celkové situaci 

v jaderné energetice v tuzemsku i v zahraničí (tzv. 
CNN – Ceské Nukleární Novinky) – kdo chce ať mi 
dá e-mail 

• Každoroční seminář OBK letos bude 22.11.2018 ve 
Valči 





Jste srdečně zváni 



Shrnutí 

• Složení OBK – neměnné, uvidíme po komunálních volbách 

• Provoz EDU bezpečný dle LaP  

• Aktivity za poslední rok- seminář OBK, Studijní cesta Belgie Holandsko 

• Nová výstavba – EIA EDU 5, Kulaté stoly s potenciálními dodavateli 

• SÚRAO – Provoz URAO OK, hledání lokalit pro HÚ komunikace vázne 

• Plány do budoucna – seminář, tlak na novou výstavbu, tlak na lokalitu 
HU 


