Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2009
konaného dne 7. 10. 2009
Přítomni:
1. Petr Vaněk

6. Radovan Necid

2. Milan Palát

7. Jan Slámečka (předseda)

3. Michal Musil

8. Pavel Kalabus

4. Stanislav Cejpek

9. Jan Murárik (tajemník)

5. Antonín Holub (MP)
Omluveni:
1. Jiří Malina
2. Jiří Průža
3. Pavel Kopecký

Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu (Jan Slámečka, předseda komise);
2. Přivítání, prezentace o JE Dukovany ( všeobecné informace, výroba a bezpečnost) zasedací místnost ABII;
3. Návštěva trenažéru blokové dozorny za výcviku operátorů;
4. Návštěva pracoviště HŠ (výklad pracovník útvaru Havarijní připravenost;
5. Návštěva skladu použitého jaderného paliva;
6. Diskuse, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
J. Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil
jednání. Program jednání byl 8 hlasy schválen.
2. Přivítání, prezentace o JE Dukovany (všeobecné informace, výroba a bezpečnost) zasedací místnost ABII
Členové komise byli přivítání tiskovým mluvčím JE Dukovany P. Spilkou. Dále byli seznámeni
formou prezentace s JE Dukovany, historií výstavby, současnou výrobou, výhledy do budoucna
a bezpečností provozu s důrazem na radiační bezpečnost JE i okolí.
3. Návštěva trenažéru blokové dozorny za výcviku operátorů
Členové komise absolvovali prohlídku trenažéru blokové dozorny. Byli seznámeni s programem
a periodou výcviku personálu blokové dozorny a směnového inženýra
Zasedání opustil člen komise Radovan Necid.
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4. návštěva informačního centra JE
Formou exkurze s výkladem byli členové BK provedeni IC JE a seznámeni s lokalitou okolí JE,
návaznosti na vodní dílo Dalešice - Mohelno a palivovým cyklem od vytěžení surové rudy, její
zpracování a obohacení přes pracovní cyklus a uložení.
5. Návštěva skladu použitého jaderného paliva
Členové komise absolvovali prohlídku skladu použitého paliva, kde jim byl přednesen výklad. Byl
zaměřen především na systém skladování vyhořelého paliva v kontejnerech Castor. Byly
podány informace týkající se technologie uložení paliva v kontejneru, jeho sledování měřící
technologíí a kapacity skladů.
6. Návštěva pracoviště havarijního štábu (HŠ) (výklad pracovník útvaru Havarijní
připravenost)
Členové komise absolvovali prohlídku pracoviště HŠ, kde jim byl poskytnut výklad pracovníkem
útvaru Havarijní připravenosti.
7. Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
8. Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 6/2009 bude včas upřesněn.

Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 13. října 2009

Číslo jednací:
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