
Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní
a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného 

záujmu, vedených
 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky

Číslo správneho konania: 954-2021
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Účastník konania DMS s. r. o., Dukovany č.p. 269, 675 50 Dukovany, Česká
republika

Začatie konania Žiadosť z dňa 14.12.2020, č. j. DMS-2020-544  doručená na
ÚJD SR dňa 18.12.2020 zaevidovaná pod číslom 8836/2020

Predmet konania Žiadosť o typové schválenie transportného obalového súboru
TK-S4  s  identifikačným  označením  RUS/118/B(U)F-96  na
železničnú  a  cestnú  prepravu  čerstvého  jadrového  paliva,
podľa  §  4  ods.  2  písm.  a)  bod  1  zákona  č.  541/2004
o mierovom  využívaní  jadrovej  energie  (atómový  zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Priebeh konania Posudzovanie dokumentácie a úplnosti podania a jeho súlad
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dňa 22.1.2021 bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 8/2021.

Na základe zverejnených informácií k správnemu konaniu je
doručenie rozhodnutia účastníkom konania podľa § 8 ods. 10
atómového zákona zabezpečené verejnou vyhláškou podľa §26
ods.  2  správneho  poriadku.  Rozhodnutie  bolo  vyvesené  po
dobu  15  dní  (do  uplynutia  lehoty  sa  nepočíta  prvý  deň
vyvesenia  písomnosti  čo  je  23.1.2021  na  úradnej  tabuli,
pričom platí,  že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo
deň pracovného pokoja,  je posledným dňom lehoty najbližší
budúci pracovný deň t.j. 8.2.2021).

Rozhodnutie po doručení verejnou vyhláškou bude zverejnené
na  úradnej  tabuli  ÚJD  SR  vsekcii  ROZHODNUTIA,  v
podsekcii „Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím
právoplatnosti  a  vykonateľnosti“.  Pre  účely  stanovenia
zákonnej lehoty (lehota je uvedená v poučení rozhodnutia) sa
za dátum doručenia rozhodnutia považuje dátum zverejnenia
rozhodnutia v tejto sekcii.

Dotknuté správne orgány -
Miesto,  kde  je  rozhodnutie
vydané  v  povoľovacom  konaní
k nahliadnutiu verejnosti

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918
64  Trnava 

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 Rev. 03, 19.3.2021:
Dňa 22.1.2021 bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 8/2021 a
správne konanie bolo skončené  dňa 23.2.2021.

Informácia  o  dátume
nadobudnutia  právoplatnosti
rozhodnutia

Rev. 03, 19.3.2021:
Rozhodnutie  č.  8/2021  nadobudlo  právoplatnosť  a
vykonateľnosť dňa 23.2.2021.

Údaje  o  sprístupnení
právoplatného  rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní
a  záverečné  stanovisko  na
webovom sídle orgánu, ktorý ho
vydal, ak bolo k stavbe vydané

-


