
Elektrárnu v našem sousedství odmítáme… 

Informativní schůzka 
Ve věci záměru výstavby paroplynové elektrárny v Mochově proběhla 5. 11. 
2009 úvodní informativní schůzka na čelákovické radnici mezi zástupci RWE 
a zástupci města, jejíž videozáznam je zveřejněn na www stránkách města. 
Z videozáznamu je evidentní, že schůzka byla naprosto první a informační, která 
si kladla jediný cíl, aby společnost RWE představila zamýšlený záměr. V klidu bez 
rušení a emocí jsme chtěli získat potřebné informace o elektrárně, v žádném 
případě jsme neměli v úmyslu cokoli občanům našeho města zatajovat. Na 
setkání nám bylo předáno několik zákresů elektrárny do fotografií včetně 3D 
vizualizace vlastního objektu elektrárny, podán zevrubný výklad připravovaného 
projektu a promítnuta mapa s umístěním elektrárny v zamýšlené lokalitě severně 
od transformovny Čechy-střed se vzdálenostmi od stávajících zón pro bydlení 
v Čelákovicích a Mochově.  
K velkému zklamání zastupitele a zakládajícího člena sdružení Naše Čelákovice 
pana Igla zástupci RWE potvrdili, že toto setkání je první oficiální schůzkou 
s představiteli města Čelákovice a projekt elektrárny je na úplném začátku. 
Přiznali, že v tichosti a maximální diskrétnosti, na obranu před spekulanty, jak 
tvrdili, odkoupili potřebné pozemky v této lokalitě pro připravovaný záměr. 
Jakmile zástupci společnosti oslovili koncem srpna 2009 město Čelákovice se 
žádostí o koupi pozemku pro čerpací stanici, okamžitě jsem jejich žádost 
předložil na nejbližší jednání zastupitelstva, a to dne16. 9. 2009, s návrhem na 
usnesení, že o této dílčí věci nebudeme ani nemůžeme rozhodovat, ale všichni 
zastupitelé musí být seznámeni s celým projektem, nejlépe na společné schůzce. 
Dle mého soudu naprosto standardní a logický postup.   
V promítnutém zákresu objektu elektrárny do mapy byly okótovány vzdálenosti 
zamýšlené elektrárny cca 800 m od stávajících bytových domů na ulici 
Mochovské nebo v Záluží a cca 1700 m od zástavby Mochova. Od plánované 
obytné zóny za bývalým průmyslovým areálem ŠKODA vychází vzdálenost jen 
cca 500 m. Z hlediska uvedených vzdáleností je záměr elektrárny v dané lokalitě 
pro město naprosto nepřijatelný a další pokračování diskuse o tomto záměru 
nebo svolávání pracovního setkání v této věci s občany by bylo jen ztrátou času 
pro obě strany.  
 
Shromáždění občanů 
5. 11. 2009 večer proběhlo shromáždění občanů, a to jednak proti záměru RWE 
na výstavbu paroplynové elektrárny, jednak proti vedení radnice, jež dle 
organizátorů demonstrace mělo údajně tajit informace o připravovaném projektu 
elektrárny, a dokonce jednat za zády občanů s investorem. To není pravdivá 
informace, nýbrž naprostý nesmysl, o kterém se každý z vás může jednoznačně 
přesvědčit z videozáznamu první schůzky. Vůbec nechápu, co jsme mohli tajit – 
my jsme opravdu neměli k dispozici žádné relevantní informace, a proto jsme 
také mlčeli a nekonali, až do inkriminované schůzky. Tristní na tom bylo, že je 
neměli ani představitelé obce Mochov, kteří záměr paroplynové elektrárny 
předběžně a podmínečně odsouhlasili 18. 03. 2009 na mimořádné schůzi svého 
obecního zastupitelstva. Svolavatel demonstrace a zastupitel pan Iglo opět 
fabuloval, tj. vymýšlel si tajuplný příběh, jak vedení radnice podporuje výstavbu 
elektrárny a připravuje prodej pozemků pro čerpací stanici chladicího systému. 
Cíl  demonstrace byl jednoznačný – mediálně vytvořit negativní atmosféru ve 
městě proti současným představitelům radnice. Děkuji shromážděným občanům, 
že skandováním donutili organizátory nechat mě promluvit a říci vám přímo bez 



tlumočníka své stanovisko k záměru elektrárny. Chápu také občany, že měli 
obavy a dezinformacím uvěřili – pokud byl jim podán stručný podkladový 
materiál do zastupitelstva 16. 09. 2009 s jiným vysvětlením, než tak, jak jsem 
na schůzi zastupitelům vysvětloval.  Na zastupitelstvu 16. 09. 2009 zazněla totiž 
jasná slova – s názorem města počkáme po vysvětlení záměru od společnosti 
RWE začátkem listopadu, důkazem je zápis z této schůze.  
 
Mimořádné jednání Rady města 
Mimořádné jednání Rady města dne 10. 11. 2009 vyslalo jednoznačné 
doporučení Zastupitelstvu města k projednávání záměru elektrárny na veřejné 
schůzi 26. 11. 2009, a to v důrazné zamítavé poloze. S elektrárnou v těsném 
sousedství stávající a plánované bytové zástavby Čelákovic kategoricky 
nesouhlasíme. Případná další jednání nic neřeší a naše stanovisko nezmění.  
 
Horoušany jsou s námi 
11. 11. 2009 k nám zazněl velice sympatický signál z obce Horoušany, kde 
Zastupitelstvo obce Horoušany již  2. 11. 2009  přijalo usnesení č. 24/55:  
„Zastupitelstvo jednomyslně nesouhlasí se záměrem fy. RWE, a. s., zahájit 
výstavbu paroplynové elektrárny v katastru obce Mochov.“  
 
Jednání se zástupci RWE 
V pátek 13. 11. 2009 jsme jednali se zástupci RWE o jednoznačně zamítavém 
postoji města Čelákovice k záměru elektrárny a pozvali je na veřejné zasedání 
zastupitelstva 26. 11. 2009, kde se tato záležitost projednávala. 
 
Jednání s náměstkem hejtmana  
V pondělí 16. 11. 2009 jsme s místostarostou panem Bařinou informovali 
náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí o 
připravovaném projektu, vysvětlili mu, v čem občanům našeho města vadí, a 
požádali ho o podporu stanoviska města při projednávání této záležitosti 
v kolektivních orgánech kraje.  
 
Setkání s představiteli sousedních obcí 
Ve středu 18. 11. 2009 proběhlo setkání s představiteli sousedních obcí – 
Mochova, Nehvizd, Přerova a Lázní Toušeň, na kterém jsme opět vysvětlili postoj 
Čelákovic k záměru elektrárny a požádali jejich obecní zastupitelstva o vyjádření. 
Představitele obce Mochov jsem si dovolil požádat, zda by v kolektivním orgánu 
své obce nepřehodnotili své usnesení č. 200902 ze dne 18. 03. 2009, kde 
souhlasili se záměrem firem RWE a ATEL (v současnosti ALPIQ)  vybudovat 
paroplynovou elektrárnu na katastru obce Mochov, v prostoru severně od 
rozvodny Čechy-střed, když neměli k dispozici žádný stupeň projektové 
dokumentace (ani zastavovací studii), žádnou studii vlivů na životní prostředí a 
další potřebné dokumenty. Vždyť z hlediska územního plánu obce Mochov musí 
být pro tak velký zdroj přímá specifikace, tj. přímo v územním plánu musí být 
schválen zdroj spalování plynu o konkrétním výkonu. Za tímto účelem by obec 
Mochov měla trvat na zpracování dokumentu SEA (Strategic Environmental 
Assessment), který komplexně posuzuje životní prostředí jako celek. 
Posuzovatelem tohoto dokumentu je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). SEA 
je totiž proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na 
životní prostředí, na rozdíl od EIA (Environmental Impact Assessment), což je jen 
proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.  
 



Usnesení Zastupitelstva města Čelákovice 
Zastupitelstvo města Čelákovice pak na svém jednání 26. 11. 2009 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. 

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. 
 
Referendum 
Zastupitelstvo města také 26. 11. 2009 projednalo referendum, podle návrhu 
sdružení Naše Čelákovice, o. s., ve věci paroplynové elektrárny, protože 5. 10. 
2009  byla na náš městský úřad předána Žádost o projednání zastupitelstvem 
města podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích právě organizátorem Naše 
Čelákovice, o.s. Tato žádost je ve formě petice a podepsaní občané požadují 
v prvním bodě petice vypsání referenda s otázkou: „Souhlasíte s výstavbou 
paroplynové elektrárny v Mochově (ano/ne)?“   



Z analýzy provedené právničkou MěÚ Mgr. Kašpárkovou vyplývá, že místní 
referendum upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento zákon 
mimo jiné upravuje i přípustnost konání referenda, a to v § 6, § 7 a 
následujících. Z otázky navržené petičním výborem je zřejmé, že k takto 
položené otázce místní referendum v Čelákovicích ze zákona konat nelze – resp. 
jeho konání není přípustné. V místním referendu se rozhoduje o věcech, které 
patří do samostatné působnosti obce (§6). Zákon o obcích v základním § 1 říká, 
že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Mochov je tedy 
samostatným subjektem, o jehož záležitostech resp. výkonu samostatné 
působnosti na jeho území, nemohou rozhodovat občané města Čelákovic. Podle § 
7 zákona o referendu, který upravuje nepřípustnost konání místního referenda, 
je navržené referendum podle zákona nepřípustné hned ve dvou bodech. Místní 
referendum totiž nelze konat - ad d) jestliže by otázka položená v místním 
referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí 
v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy - nelze rozhodovat 
za jinou obec a – ad f) místní referendum nelze konat v případech, kdy se o 
položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení např. podle správního řádu – 
územní řízení, stavební řízení, EIA – to koresponduje i s tím, že referendum se 
koná jen ve věcech samostatné působnosti, nikoli působnosti přenesené, do 
které referendem zasahovat nelze. 
Zastupitelstvo města proto projednalo Žádost o projednání zastupitelstvem ve 
věci paroplynové elektrárny RWE a konstatovalo, že navržené referendum je dle 
výše uvedeného podle zákona o referendu nepřípustné. 
 

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města 

 


