
Záměr RWE na paroplynovou elektrárnu v Mochově 
 
Vážení občané,  
 
v sobotu 7. 11. 2009 v 17.00 hodin byl na www stránkách města zveřejněn 
videozáznam z vůbec prvního oficiálního jednání zástupců města a společností 
RWE a ALPIQ /dřívější ATEL/, uskutečněného proto,  abychom získali tolik 
potřebné informace ve věci záměru plánované výstavby paroplynové elektrárny 
na katastru Mochova,  ale v těsné blízkosti Čelákovic.  
 
Z videozáznamu je naprosto zřejmé, že projekt je na úplném začátku a zástupci 
města neměli v této věci do této schůzky takřka žádné informace, takže vyjádření 
pořadatelů čtvrteční demonstrace, že vedení města svým občanům tajilo 
informace o připravované výstavbě elektrárny, jsou naprosto nesmyslná.  
 
Zástupci RWE ve čtvrtek 5. 11. 2009 potvrdili přípravu projektu ve smyslu tichého 
skupování pozemků a v jehož rámci i našemu městu 21. 08. 2009 poslali žádost o 
prodej části pozemku v Sedlčánkách u Labe pro výstavbu čerpací stanice. Byl to 
první relevantní doklad přípravy projektu elektrárny, a proto jsem ho předložil 
k nejbližšímu jednání zastupitelstva města 16. 09. 2009 – podklad č. 10 ZM je 
zveřejněn na našem webu, kde v návrhu usnesení požadujeme předložit 
podrobný investiční záměr celé elektrárny. Na základě toho nám 7. 9. 2009 před 
zastupitelstvem byly zaslány 4 stránky prezentace tohoto záměru. Na 
zastupitelstvu 16. 09. 2009 viz. bod 10 zápisu byly starostou a místostarosty 
podány prvotní informace, které nám společnost RWE zaslala. Konstatovali jsme, 
že jako zastupitelé musíme mít nejdříve k dispozici informace o celém investičním 
záměru a že je musí zástupci RWE podat na pracovním setkání se zastupiteli 
našeho města. Videozáznam tohoto setkání je přesvědčivým důkazem toho, že 
jsme chtěli zejména získat informace o záměru elektrárny v klidné atmosféře,  
v žádném případě však nebylo a ani není naším záměrem, cokoli občanům našeho 
města zatajovat. 
 
Po prezentační schůzce, kde nejzávažnější informací je umístění elektrárny cca 
800 m od stávajících bytových zástaveb v Záluží a na Mochovské ulici a cca 500 
od plánované zástavby dle schváleného územního plánu, svolávám na úterý 10. 
11. 2009 mimořádnou Radu města, která připraví podkladový materiál na veřejné 
jednání Zastupitelstva města 26. 11. 2009. Usnesení mimořádné rady z 10. 11. 
2009 bude standardním způsobem zveřejněno. 
Starosty sousedních obcí – Mochova, Nehvizd, Přerova a Lázní Toušeň jsem 
požádal v této věci o společnou schůzku před konáním našeho zastupitelstva. 
Společně s místostarosty domlouváme schůzku s náměstkem hejtmana 
Středočeského kraje pro oblast životního prostředí.  
Ze zákona o obcích nemohou vyjádření starosty za město předcházet před 
projednáním v příslušném orgánu města, proto konkrétní vyjádření za město 
budu zveřejňovat okamžitě po rozhodnutí v kolektivním orgánu města.  
 
 
Pondělí,  9. 11. 2009 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
    starosta města  
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