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  Č.j.: MěČel/star/19/2010                                 v Čelákovicích, dne 21. 4. 2010 

Věc: Paroplynová elektrárna Mochov

Vážení pánové - mluvčí výboru a zástupci občanských sdružení,

   v návaznosti na Váš dopis doručený do podatelny MěÚ dne 14. 4. 2010 pod čj. 
3006 Vám odpovídám, že 13. 1. 2010 proběhlo na radnici jednání mezi zástupci 
města a městského úřadu /starosta Ing. Klicpera, místostarostové p. Bařina a 
PaedDr. Rýdlo, tajemník p. Baran/ a Ing. Kotnourem z odboru Regionálního rozvoje 
KÚSK, který chtěl na místě znát názor samosprávy města Čelákovice na společností 
RWE připravovaný záměr elektrárny v Mochově. Ing. Kotnour se na schůzce plně 
ztotožnil s názorem samospráv dotčených města a obcí k připravovanému záměru 
výstavby paroplynové elektrárny na území obce Mochov o výkonu do 1 000 MW, 
které ho považují zejména z ekologického hlediska za zcela nevhodný. Předal jsem 
mu další originál svého dopisu čj. 01/2009/Kl. ze dne 11. 1. 2010 adresovaný panu 
hejtmanovi a jeho náměstku /dopis zveřejněn na www stránkách města 12. 1. 2010/ 
a požádal ho, aby tento dopis byl použit jako podkladový materiál ve smyslu 
negativního názoru dotčených samospráv k záměru elektrárny Mochov při všech 
jednání kolektivních orgánů Středočeského kraje ohledně Aktualizace Územní 
energetické koncepce Středočeského kraje. Nutno podotknout, že pan hejtman mi 
svým dopisem pod čj. 007217/2010/KUSK doručeným na podatelnu MěÚ dne 8. 3. 
2010 na tento můj dopis odpověděl /dopis opět zveřejněn na www stránkách města 
8. 3. 2010/. 
      Ve snaze Vám odpovědět co nejvěrohodněji, požádal jsem 16. 4. 2010 Ing. 
Kotnoura o sdělení pro jaký výbor kolektivního orgánu kraje byly podklady o 
elektrárně určeny a v jakém stádiu se záležitost nyní nachází, popřípadě na koho se 
můžeme obrátit. Dne 19. 4. 2010 jsem obdržel následující odpověď: „V platných 
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dokumentech kraje není záměr elektrárny Mochov uveden (Územní energetická 
koncepce Středočeského kraje, Územní plán velkého územního celku Pražského 
regionu, projednávané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje).“

Vážení pánové,
      ubezpečuji Vás, že jak Vy, tak občané našeho města, jste pravidelně informováni 
o všech nových událostech ve shora uvedené věci - pravdivě a včas, a to zejména 
prostřednictvím webových stránek města. S potěšením mohu konstatovat, jak jsem 
se již přesvědčil, že tyto městem zveřejněné informace jsou velmi dobře využívány. 
Velmi pozitivně jsem vnímal, že na základě těchto informací např. volební strana 
Věci veřejné zcela jednoznačně odsoudila záměr RWE na výstavbu paroplynové 
elektrárny v Mochově. 
      Velice vítám Vaší aktivitu v této věci, kterou město podporuje a která má 
v občanské demokracii své nezastupitelné místo. Domnívám se, že i díky významu 
občanských aktivit by se například v sousedním Rakousku společnost RWE vůbec 
neodvážila prezentovat svůj záměr výstavby paroplynové elektrárny ve vzdálenosti 
800 m od stávajících bytových zástaveb a dokonce 450 m od budoucích bytových 
zón dle schváleného územního plánu, jak to představuje u nás v České republice  ve 
Zlatém pruhu Polabí u našeho města Čelákovice.    

          

                                                S pozdravem „Ne, elektrárně v Mochově“

                                                                          Ing. Bohumil Klicpera
                                                                       starosta Města Čelákovice
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