Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 3505/2022, spis UJD SR 1694-2022

DMS s. r. o.
Dukovany č.p. 269
675 50 Dukovany
Česká republika

R O Z H O D N U T I E č. 1 2 3 / 2 0 2 2
o zastavení správneho konania
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný
správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku

zastavuje
pre DMS s. r. o., IČO: 494 36 392, DIČ: CZ9436392, so sídlom v Dukovany č.p. 269, 675 50
Dukovany, Česká republika, zapísanú v Obchodnom registri Krajského súdu Brno,
oddiel: C, vložka číslo: 12007
správne konanie vo veci typového schválenia prepravného zariadenia typu B(U) –
obalový súbor TK-S55 s identifikačným označením RUS/3006/B(U)F-96T(rev.6) (Add.1)
na cestnú a železničnú prepravu čerstvého jadrového paliva pre reaktory typu VVER440 s maximálnym obohatením do 5 % 235U na území Slovenskej republiky.
Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti z 07.03.2022 č. j. DMS-2022-098 začal dňom
11.03.2022 správne konanie vo veci schválenia prepravného zariadenia typu B(U) – obalový
súbor TK-S55 s identifikačným označením RUS/3006/B(U)F-96T(rev.6) (Add.1) na cestnú
a železničnú prepravu čerstvého jadrového paliva pre reaktory typu VVER-440 s maximálnym
obohatením do 5 % 235U na území Slovenskej republiky.
Žiadateľ listom č. j. DMS-2022-205 z 05.05.2022 v zmysle § 30 ods. 1 písm. b)
správneho poriadku požiadal o späťvzatie svojho návrhu na začatie konania.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania
nemožno podať rozklad.

V Trnave 06.05.2022

Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru
odbor jadrových materiálov
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