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Záměr projektu paroplynové elektrárny Mochov o maximálním 
výkonu 1000 MWe 
 
 
Vážený pane hejtmane, vážený pane náměstku, 
 
dovoluji si Vás informovat, že Zastupitelstvo města Čelákovice na svém jednání dne 
26. 11. 2009 kategoricky odmítlo projekt výstavby paroplynové elektrárny na 
katastru sousední obce Mochov a přijalo 18 hlasy z 19 přítomných zastupitelů /pouze 
jeden zastupitel hlasoval pro elektrárnu/ následující usnesení: 
 
5.1.1. ZM nesouhlasí: 
se záměrem výstavby paroplynové elektrárny na katastrálním území 
obce Mochov ani na území města Čelákovic. Hlavním důvodem je 
související zhoršení životních podmínek a negativní vliv na životní 
prostředí v okolí elektrárny. 

Záměr investora je umístit elektrárnu sice na katastrálním území Mochov, ale ve 
vzdálenostech 800 m od stávajících bytových zástaveb v Čelákovicích a Záluží a 
450 m od plánovaných bytových zón dle schváleného územního plánu města 
Čelákovice. 

5.1.2. ZM se obrací:  
na zastupitele Obce Mochov s důraznou žádostí, aby přehodnotili své 
souhlasné stanovisko k záměru fi RWE a ALPIQ vybudovat paroplynovou 
elektrárnu na katastru obce Mochov, přijaté na mimořádném jednání ZO 
Mochov dne 18. 3. 2009 usnesením č. 200902. 

5.1.3. ZM žádá:  
zastupitelstvo Středočeského kraje, aby projednalo vyjádření Města 
Čelákovic o nesouhlasném vyjádření k záměru vybudovat paroplynovou 
elektrárnu v blízkosti Města Čelákovic na katastru obce Mochov a rozhodlo, 
že umístění paroplynové elektrárny v katastru obce Mochov  nebude 
včleněno do územního plánu vyššího územně správního celku, který 
schvaluje Středočeský kraj. 

5.1.4. ZM neschvaluje: 
zapracování výstavby paroplynové elektrárny ani jejích součástí do 
územního plánu Města Čelákovic. 



5.1.5.ZM neschvaluje: 
prodej pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 102, o 
výměře 5571 m², v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za účelem 
vybudování čerpací stanice chladící vody pro paroplynovou elektrárnu a 
zároveň bere na vědomí stažení žádosti RWE o tento pozemek na 
základě dopisu  RWE 370/EXT/HB/0447/09 došlého do podatelny MěÚ 
18. 11. 2009. 
 
5.1.6.ZM pověřuje: 
starostu a oba místostarosty k účasti na jednání ZO Mochov dne 4.12. 
2009 a písemné informování jednotlivých zastupitelů Obce Mochov o 
usnesení ZM Čelákovice a postoji zastupitelstev okolních obcí. 
 
Na základě přijatých usneseních si Vás dále dovoluji informovat, že Zastupitelstvo 
obce Mochov dne 4. 12. 2009 schválilo usnesení, že nesouhlasí s výstavbou 
paroplynové elektrárny na svém katastrálním území a taktéž sousední obce a 
města vyslovila nesouhlas s tímto záměrem výstavby paroplynové elektrárny. 
 
Dovoluji si Vás proto požádat, zda byste v Radě a následně v 
Zastupitelstvu Středočeského kraje projednali stanovisko Města 
Čelákovice o nesouhlasném vyjádření k záměru vybudovat paroplynovou 
elektrárnu v blízkosti Města Čelákovic na katastru obce Mochov a rozhodli, 
že umístění paroplynové elektrárny v katastru obce Mochov  nebude 
včleněno do územního plánu vyššího územně správního celku, který 
schvaluje Středočeský kraj a ani tato nebude zahrnuta do Územní 
energetické koncepce Středočeského kraje. 

 
Bližší informace jsou k dispozici na www stránkách města Čelákovice ve složce 
Paroplynová elektrárna a na www stránkách společnosti RWE. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                              Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                starosta města Čelákovic 
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Přílohy: 
 
1 x výpis z usnesení ZM Čelákovic 
1 x usnesení 200910 obce Mochov  
1 x usnesení městyse Lázně Toušeň  
1 x usnesení obce Přerov nad Labem  
1 x usnesení městyse Nehvizdy 
1 x usnesení obce Jirny 
1 x usnesení obce Zeleneč 
1 x zápis a usnesení města Brandýs n/L – Stará Boleslav 
1 x usnesení městyse Zápy 
1 x usnesení obce Břežany II. 
1 x usnesení obce Horoušany 
1 x usnesení města Lysá nad Labem 
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