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Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
o začatí, uskutočňovaní a o skončení správnych konaní vo veciach, ktoré
sú predmetom záujmu verejnosti vedených
na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“)
Podľa § 8 ods. 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„atómový zákon“) ÚJD SR doručuje účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu
v konaní podľa atómového zákona alebo stavebného zákona rozhodnutie o vydaní súhlasu
alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou vyhláškou.
Poučenie pre týchto účastníkov konania: ÚJD SR zverejňuje písomnosti, ktoré sa doručujú
verejnou vyhláškou, na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle
ÚJD SR na www.ujd.gov.sk, na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy
sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava a na Centrálnej úradnej elektronickej
tabuli (ďalej len „CUET“) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk na
dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku dňom
doručenia.
Číslo správneho konania
UJD SR 3446-2021
Účastník konania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., so sídlom
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice,
IČO: 35 946 024, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
4649/B
Začatie konania
Žiadosť č. 2021/08490/5310/Glo zo dňa 21.10.2021
doručená ÚJD SR dňa 25.10.2021, zaregistrovaná pod
číslom 772/2021 v spise č. 3446-2021.
Predmet konania
Žiadosť o posúdenie dokumentu 8-PLN-017 havarijný
dopravný poriadok – železničná preprava RM, vydanie
č. 2, v zmysle §28 ods. 16. zákona č. 541/2004 Z.z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Priebeh konania
25.10.2021 – doručenie žiadosti
26.10.2021 – prevzatie spisu
27.10.2021 – zaslanie dokumentov na zverejnenie
12.11.2021 – štúdium dokumentácie
22.11.2021 - vydanie rozhodnutia
07.12.2021 - správoplatnenie rozhodnutia
15.12.2021 – zaslanie žiadosti o zverejnenie
Dotknuté správne orgány
Miesto, kde je rozhodnutie
vydané v povoľovacom konaní k
nahliadnutiu verejnosti

Podmienky na realizáciu
navrhovanej činnosti uvedené v
povolení
Hlavné opatrenia na
predchádzanie, zníženie, a ak je
to možné, kompenzácie
významných nepriaznivých
vplyvov navrhovanej činnosti
alebo jej zmeny
Informácia o účasti verejnosti v
povoľovacom konaní
Skončenie konania
Informácia o dátume
nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
Údaje o sprístupnení
právoplatného rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní a
záverečné stanovisko na webovom
sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak
bolo k stavbe vydané
Vysvetlivky:
SpK – Správne konanie

Konanie bolo ukončené dňom 07.12.2021 po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 335/2021
07.12.2021

