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ENERGOREGION 2020

• sdružuje 130 obcí a měst ve dvou krajích 20 km pásma havarijního plánování 

s 96 000 obyvateli okolo Jaderné elektrárny Dukovany, pracuje od roku 1992

• cílem sdružení je dobrá spolupráce s jadernou elektrárnou a rozvoj našeho 

regionu 

• jsme také jedni ze zakladatelů  Občanské bezpečnostní komise, která 

napomáhá příznivému vnímání jaderného zdroje u našich obyvatel

• spolupracuje se sdružením EKOREGION 5

• aktivně spolupracujeme se sdružením Energetické Třebíčsko, které vyvíjí aktivity 
na podporu výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech 

• společně usilujeme o dlouhodobý provoz „naší“ jaderné elektrárny 

a také o výstavbu  dalších bloků JE Dukovany



Jsme připraveni i nadále přispívat společně 

s energetickou společností provozující 

Jadernou elektrárnu Dukovany a všemi 

ostatními provozovateli, kteří ovlivňují náš 

prostor pro život, k projednávání a hledání 

oboustranně přijatelných a přínosných řešení 

týkajících se existence významného 

energetického jaderného zdroje.



Členské obce sdružení ENERGOREGION 2020 

dlouhodobě usilují o jasné a srozumitelné 

stanovisko Vlády ČR k postupné obnově 

stávajících zdrojů elektrické energie nejen z 

pohledu bezpečnosti provozu moderního 

jaderného zařízení, ale také z pohledu 

energetické bezpečnosti našeho státu. 

O trvalém a kontinuálním  stanovisku hovoří 

mimo jiné i záznam z jednání v Senátu, které 

proběhlo před třemi volebními obdobími.



krátký záznam z jednání v senátu PČR

Odsouvání vládní zodpovědnosti dráždí region v okolí elektrárny

Předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka proto ministrovi Mládkovi přede všemi
vyjádřil silné znepokojení regionu s tím, jak je naplňován či spíše nenaplňován Národní
akční plán rozvoje jaderné energetiky. „Stále není jasné financování, dochází ke
zpožďování. Právem se obáváme, že se elektrárna stává starou a možná také ne tolik
bezpečnou. Setkali jsme se, pane ministře, před rokem v elektrárně, od té doby byl
ustanoven výbor a zmocněnec. Vše trvá déle a jde to pomalu. Vyzýváme vás, abyste
konali. Chceme, aby jaderná elektrárna mohla dál vyrábět elektřinu, aby dál mohla živit
lidi. Před lety se nás v regionu nikdo neptal, zda chceme elektrárnu na svém území. Byli
jsme odsouzeni k tomu s ní žít. Zvykli jsme si a přijali ji. Má naši velkou podporu. A teď,
když za ni bojujeme, tak se setkáváme s odsouváním zodpovědnosti na vaše nástupce.
Nesvádějte to na to, jak dopadnou příští volby. Musí zde být přeci kontinuita,“ apeloval
Měrka na ministra.



SITUACE V POLOVINĚ ROKU 2021

zahájení výběru dodavatele                                12/2020         nesplněno

předložení nabídek                                                06/2021        nesplněno

• pseudozahájení tendru tzv. bezpečnostním dotazníkem 

• ? po zúžení na 3 bezpečné potencionální dodavatele EDU II 

• zbytečné odsunutí vypsání vlastního tendru



• předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil

• ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

• předsedkyně SÚJB Dana Drábová

• senátoři a senátorka Senátu Parlamentu České republiky

• hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich

• nám. hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová

• vysocí představitelé společnosti ČEZ

• množství dalších významných hostů a především starostky a starostové 

obcí,  zástupci sdružení, včetně EKOREGION 5

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ  E2020

30. 7.2021 V HROTOVICÍCH





Prohlášení valné hromady Energoregion 2020

Region v okolí Jaderné elektrárny Dukovany dlouhodobě 

podporuje jadernou energetiku. Pro starosty obcí je zásadní 

bezpečný provoz, pozitivní socioekonomické dopady do 

regionu a v neposlední řadě i energetická bezpečnost státu. 

Proto také podporují výstavbu nového jaderného zdroje. 

Jsme si vědomi toho, že výstavba přinese nejen udržení, ale i 

posílení ekonomiky, rozvoj regionu a také toho, že nové jaderné 

bloky nahradí polovinu výkonu stávajících bloků, které jsou již 

před „důchodem“. Region Dukovanska podporuje dlouhodobý 

bezpečný provoz naší jaderné elektrárny. Podmínkou této 

podpory je výstavba nového jaderného zdroje (náhrada). 



Proto pokud nebude zajištěna výstavba nového jaderného 

zdroje včas, nebudeme v regionu podporovat dále ani 

současný provoz stávajících bloků a jejich prodlužování 

životnosti. Bezpečný provoz elektrárny nemůže být prodlužován 

do nekonečna. 

Na každé posunutí termínů jsme v regionu velmi citliví, dotýká 

se  našeho pocitu bezpečí a klidného života v sousedství s tímto 

jedinečným energetickým zdrojem celorepublikového 

významu. 



Valná hromada i nadále požaduje, aby Energoregion 2020 byl 

informován o postupu přípravy tak, jak bylo slíbeno Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, a to v podobě pravidelného newsletteru

distribuovaného do všech obcí pásma havarijního plánování 

Jaderné elektrárny Dukovany. 

Valná hromada i nadále oceňuje velmi dobrou spolupráci 

s Krajem Vysočina, Občanskou bezpečnostní komisí při JE 

Dukovany, Energetickým Třebíčskem a Ekoregionem 5, stejně tak 

jako se zástupci JE Dukovany a Skupiny ČEZ při naplňování 

společných cílů.



KONEČNĚ 

se letos v 

březnu 

blýsklo na 

časy!

Tak 

snad……….



Na závěr otázky do velmi blízkých 

budoucích let :

Jak to vlastně bude se stávajícími bloky    

JE Dukovany?

Kdy se začne budovat jejich náhrada?



Děkuji za pozornost ☺

Vladimír Měrka

Předseda  ENERGOREGIONU 2020

starosta@mesto-namest.cz

www.energoregion.cz

http://www.energoregion.cz/

