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Občanská bezpečnostní komise od 

roku 1995

Poslání

Sledovat provoz JE Dukovany a přenášet a 

vysvětlovat situaci na EDU obyvatelstvu

Zřizovatelé



Složení OBK při JE Dukovany

„Opinion makers“ v regionu 

a specialisté z JE Dukovany:

František Prokop, Michal Zoblivý, František Švéda, Petr 

Velebil, Pavel Nechvátal, Robert Peňák, Jiří Bezděk



Aktivity OBK v roce 2019

• OBK aktivně vystoupilo na některých 

významných akcích

• Vystoupení (20.2.) OBK na Valné hromadě 

Energoregionu 2020

• Vystoupení na setkání nově zvolených 

zastupitelů obcí ZHP v EDU  1.3.2019

• Vystoupení OBK na Jaderné maturitě a 

Letní univerzitě, náborových aktivitách ČEZ



Další aktivity OBK

• Účast na protihavarijních cvičení EDU a ukázkách nových 

technologií 

• Účast na prezentaci výsledků EIA pro EDU II a informace o 

stavu přípravy výstavby EDU II

• Pravidelné setkání  OBK se slovenskými partnery OIK EBO 

a  OIK EMO – exkurze do podzemní laboratoře SÚRAO 

Bukov a šachty Skalka - možný dlouhodobý mezisklad VJP

• A jako každý rok Seminář OBK o dění v EDU v roce 2019 

• OBK se setkala na plánovaném zasedání 2x  podle plánu -

pravidelné zasedání 11. 4. a 3. 7. Poslední letošní zasedání 

OBK proběhlo po skončení semináře.

• Musím konstatovat, že komunikace mezi členy OBK byla 

letos  výrazně intenzivnější. 



Poznávací návštěvy  

lépe jednou vidět než 100 x slyšet

• Exkurse do provozu EDU, kterou pro nové starosty 

připravila JE Dukovany, účast i členů OBK (1.3.)

• Návštěva Podzemní výzkumné laboratoře  SURAO na 

šachtě Bukov (28.2.)

• Poznávací cesta do Kanady, návštěva konverzního 

závodu na jaderné palivo, simulátoru pro údržbu  

reaktorů CANDU (9. – 15. 9.)

• Návštěva ŠKODA JS Plzeň  (14. – 15. 11.) – výroba 

pohonů HRK na Bolevci a Reaktorové  haly s výrobou 

kontejnerů na VJP



Informační aktivity OBK

• Pravidelné týdenní informace o dění v jaderném 

tuzemsku i světě (CNN) 

• Pravidelné příspěvky do Zrcadla Mor. Krumlova  

• Jaderné okénko pro Zpravodaj Třebíče  

• Příspěvky do Zpravodaje EDU

• Pravidelně aktualizovaná webová stránka OBK 

• Pravidelné informace o provozu EDU a činnosti 

OBK pro Radu Energoregionu 2020, Ekoregionu 5 

a obce Rouchovany a Dukovany

• Články do časopisů a lokálního tisku 



Závěrem

▪ Děkuji všem členům OBK za aktivní přístup a 

perfektní komunikaci

▪ Děkuji zřizovatelům OBK,  tedy ČEZ, Energoregion 

2020, Ekoregion 5,  obcím Dukovany a Rouchovany 

a SÚRAO za podporu  a spolupráci 

▪ EDU má za sebou 35 let provozu a občas se objeví 

technický problém.  OBK bylo vždy včas a velmi 

podrobně informovaná a za to patří poděkování  

vedení EDU i celé jaderné divizi

Komunikace byla v roce 2019 prostě skvělá



Děkuji za pozornost

Dotazy a diskuse


