
                                                                                              Komise proti PPE Mochov

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ KOMISE PROTI PPE MOCHOV

18. dubna 2011

Přítomni: Burda Michal, Brázda Tomáš, Herrmann Karel, Janta Dalibor, Kolenská Petra, Marek 
Ladislav, Mück Petr, Netušil Luboš, Petrbok Miloslav, Procházka Jakub, Ptáčník Milan, 
Tureček Ilja, 

Hosté: Leypold Iglo Miroslav, Löser Martin,

Omluveni: Pátek Josef, Stehlík Karel

Neomluveni: Bělová Dita, Uhlíř Miloslav, Vedral Radim, Vysloužil Radim, Vlasák Václav

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Kontrola úkolů z předchozích jednání
5) Agenda
6) Určení termínu dalšího jednání

Komise se sešla v počtu 12 členů, komise byla usnášeníschopná.

Jednání se uskutečnilo od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích

1) Přivítání účastníků
 místopředseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
 místopředseda vybídl členy k doplnění programu
 Žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: 
Komise schvaluje program jednání na den 18. 4. 2011
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (3 členové dorazili o 10 min později)

3) Určení zapisovatele zápisu
 místopředseda navrhl PR manažerku MěÚ Petru Kolenskou

Návrh usnesení:
Komise schvaluje zapisovatelkou jednání Petru Kolenskou
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (3 členové dorazili o 10 min později)

4) Kontrola úkolů z předchozích jednání
Probíhá:

 Harmonogram činností/strategický plán – Dita Bělová a Miloslav Uhlíř, nepřítomni
 Přehled správních řízení – Josef Pátek, nepřítomen
 ČEPS – Radim Vysloužil, nepřítomen
 Podklady Temelín – Radim Vysloužil, nepřítomen



Komise proti PPE Mochov

Zapsala: Petra Kolenská Strana 2 (celkem 3)

 Příprava oponentury EIA – Ilja Tureček, viz agenda
 Oslovení dalších obcí – Josef Pátek, nepřítomen
 Připrava argumentů obcí (obecné a specifické) – zástupci obcí

Proběhlo: 
 Přehled dotčených obcí a počtu obyvatel – Petra Kolenská, rozešle komisi

5) Agenda
 Zásady územního rozvoje

 Pondělí 2. května poslední den námitek k územním zásadám Stř. kraje, 
námitky lze nechat zkontrolovat EPS

 Úkoly a garanti:
i. rozeslat informaci o podstatě připomínek vs. námitek – M. Iglo
ii. rozeslat 1. příklad/ 2. návrh podoby námitky – 1. M. Iglo / 2. L. Netušil
iii. rozeslat odkaz od M. Igla – P. Kolenská
iv. požádat EPS o oblasti námitek, které mají váhu – M. Iglo
v. zjistit u EPS, zda lze do koncepce zahrnout stavbu, která ještě nemá 

EIA – M. Iglo
vi. formulace námitky na RM 20. 4. – M. Iglo
vii. stanovit zástupce veřejnosti, ideálně právník, na RM 20. 4. – M. Iglo
viii. 2. května – všichni členové se sejdou při předložení námitek
ix. Tisková zpráva – P. Kolenská

 Příprava argumentů jednotlivých obcí
 Úkoly a garanti

i. poslat ostatní členům argumenty za Lázně Toušeň – K. Herrmann
ii. seznam argumentů jednotlivých obcí zaslat P. Kolenské do 16. května 

– všichni

 Příprava oponentury EIA
 Na oponování EIA 1 měsíc, fundovaný posudek z více zdrojů (Zelený kruh, 

EPS, nezávislí oponenti vč. právníků se zkušenostmi s územním plánem a 
stavbami)

 Úkoly a garanti
i. zjistit orientační cenu detailního posudku na EIA – K. Herrmann
ii. následně zjistit finance, které obce na právně-ekologický servis mohou 

uvolnit – zástupci obcí
iii. informovat o návrhu rozpočtu právníků – J. Pátek

 Memorandum, Dopis komisařům EU
Navrženo datum společného podpisu 1. května v Mochově
Na základě diskuse členů komise jsou určeny následující úkoly a garanti:

o poslat Memorandum do Přerova a Břežan II – P. Kolenská
o domluvit přesný termín podpisu 1. týden v květnu – J. Pátek s L. 

Markem
o Pozvat KUSK na podpis Memoranda (Chládek, Petera) – J. Pátek
o připravit text o podpisu Memoranda na weby obcí, rozeslat komisi – P. 

Kolenská
o zajistit novináře na akt podpisu – P. Kolenská
o tisková zpráva – P. Kolenská

 Změna názvu „Komise pro PPE Mochov“

Návrh usnesení:
Komise doporučuje RM upravit název komise na „Komise proti paroplynové 
elektrárně Mochov“.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

 grafický návrh banneru k umístění v obcích
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Zapsala: Petra Kolenská Strana 3 (celkem 3)

Návrh usnesení:
Komise schvaluje jednotný text bannerů „Název obce – NE ELEKTRÁRNĚ“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

 Místní meteorologické měřící stanice
 I. Tureček informoval o výhodách instalace obecních měřících stanic, 

technologii, finanční nenáročnosti
o zaslat podkladový materiál pro obce 1. P. Kolenské / 2. komis – 1. I. 

Tureček / 2. P. Kolenská
o zjistit možnost nákupu stanic jednotlivými obcemi, popř. vyčlenit finance 

- všichni

 různé 
 zaurgovat dotaz na ČEPS, smlouva s RWE – P. Mück
 I. Tureček informoval o průběhu jednání se zástupci vlády ČR
 Ověřit argumentaci RWE o pokrytí výkyvů fotovoltaických el. právě pomocí 

PPE – L. Netušil

6) Určení termínu dalšího jednání komise
 Další termín jednání komise bude 23. 5. 2011 od 18:00 do 20:00

Jednání komise PPE Mochov bylo ukončeno ve 20:00 hodin.




