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Vec
Žiadosť o súhlas s ľeatizáciou pro|ektu lPR EMo 41300 _ Zmeny pľojektu RRcs pľe í. blok EMo
v roku 202í

V súlade s $ 4 ods. 2 pĺsm. f) bod 2. zákona č'. 54'lt2004 Z. z' Vás Žiadame o súhlas s realizáciou projektu:

IPR Enno 4í300 ,,Modemizácia a inovácia _ lnovácia bezpečnastných systémov soRR a SlS časť
riadenie kaziet HRK (sGlU} a aparatÚra havarijných povetov Šex časľ RRGS _ Proiekt zmien
systému RRcs pre {. blok EMo v ľoku 202í".

Zmeny sÚ SW, vykonané na základe smemlc Äf a !ýkajú sa odstľánení zĺstenÍ zo skÚšok PKV/K/
a reklamáciĺna ĺ. bloku JE EMo 1,2.

!y!9naf zmeny budú zapracované do Managementu konfigurácĺe systému RRCS pre 1. blok JE
EMo 1'2 a budÚ sÚčasťou dokumentácie STD'

Záznam o úprave SW bude potvrdený odberateľom v priebehu skÚŠok počas scoí/2o21'

Vzhľadom !ĺ tomu' Že predmetnázmena nie je realizácia stavieb, iných zaľiadenĺ, realizačný zámer alebo
ĺný zásah do prÍrodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnostĺ v zňysle definÍcie
podľa $ 3 písm. f) zákona r.24n006 Z. z. o posudzovanĺ vplyvov na Životné prôstredie v zneňí neskoľšĺch
predpisov, a preto nie je predmetom zist'ovacĺeho konanĺa o posudzovanÍ vplyvov zmeny navrhovanej
Činnosti podľa $ 18 ods. 2 pĺsm. c} zákona č' 2412006 Z. z. v znenĺ neskorŠÍch piedpisov.

Pre tieto zmeny je platné plnenie $ 9 odst. 3 písm.0 a g) vyhláŠky ÚJD $R 4g1l2o11Z. z., ktoré bolo
zaslané spolu s projektom lPR EMo41300 v r. 2017 a odsÚhlasené rozhodnutĺm ÚJD sR č. 60/2017.
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stovENsKÉly' rurĺnÁnľĺr

Prlĺohv1, Realizačný projekt lPR EMo 4í300 - Modernĺzácia a inovácia - lnovácia bezpečnostných
systémov soRR a SlS časť riadenie kaziet HRK {sGlU) a aparatúľa havaľijnýcň povelov'ŠAK časť
RRCS -Zmeny projektu RRCS pre 1. btok EMO v roku 2021,2. Schvaľovacĺ list pľojektu zmeny č. 500478599,3. Plnenie $ 9 odst' 3 písm. a) - e) vyhlášky Úĺo sR 431/201 1 Z. z',4. Záznam z výkonu ľole Design Authority - DÁ/5500o/PDt2o2,ltoo2,5. CD.
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