TISKOVÁ ZPRÁVA

STAROSTOVÉ SE SJEDNOTILI V BOJI PROTI ELEKTRÁRNĚ RWE NA
OKRAJI PRAHY
Obce a občanská sdružení Polabí budou od dnešního dne společně bojovat proti
paroplynové elektrárně RWE u Čelákovic. Své síly spojí při přípravě nezávislých
posudků o vlivu elektrárny i při jednáních, která se okolo plánované stavby povedou.
Čelákovice, 1. března 2011 – Starostové a zastupitelé obcí Čelákovice, Mochov, Nehvizdy,
Vyšehořovice, Jirny a Zápy a občanská sdružení Naše Čelákovice a Bílý vrch budou od
dnešního dne bojovat proti paroplynové elektrárně RWE u Čelákovic společně. Na komisi
proti výstavbě paroplynové elektrárny Mochov (PPE Mochov) se její členové zavázali ke
společnému postupu v tažení proti výstavbě elektrárny.
Paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 MW (pro srovnání polovina výkonu Temelína) chce
RWE postavit 12 km od hranice hlavního města a 400 metrů od budoucí a 800 metrů od
stávající obytné zástavby města Čelákovic. Elektrárna v takto hustě obydlené zástavbě by
negativně ovlivnila životy více než 100 tisíc obyvatel České republiky. Starosta Čelákovic,
Josef Pátek, proto inicioval vznik Komise proti PPE Mochov a jeho pozvání přijaly všechny
oslovené obce a občanská sdružení z nejbližšího okolí elektrárny.
Proti projektu výstavby elektrárny se záhy po jeho zveřejnění společností RWE v roce 2009
postavily okolní obce a na svých zastupitelstvech stavbu elektrárny odmítly. Zastupitelé
Mochova, v jehož katastrálním území má elektrárna stát, odmítli v prosinci 2009 začlenit tuto
stavbu do svého územního plánu. I přes odpor místních samospráv a obyvatel regionu, kteří
po tisících podepisují, RWE dále intenzivně pokračuje v přípravách projektu.
“Je potřeba, aby hlasy místních obyvatel konečně někdo začal brát vážně. RWE kromě
několika málo prezentací s obyvateli lokality ani jejich samosprávami vůbec nekomunikuje.
Když své úsilí spojíme, budeme mít větší vliv na to, co se okolo zamýšlené elektrárny děje,”
říká Josef Pátek, starosta Čelákovic předseda komise. “Paroplynová elektrárna není součástí
energetické koncepce České republiky ani Středočeského kraje. RWE ji i přes to dál
prosazuje a prezentuje projekt jako hotovou věc,” uvedl Radim Vysloužil (poslanec za VV),
který je také členem komise.
Na prvním jednání komise, která se sešla poslední únorový den, projednali její členové plán
spolupráce, v jehož rámci nechají zadat nezávislé posudky. Domluvili také obsah závazného
memoranda o spolupráci a vzájemném postupu, který předloží na svých zastupitelstvech. Na
základě orientační rozptylové studie osloví komise zástupce dalších ohrožených obcí.
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