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Vec
Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny lPR M190íĺ (Nz č. 5o1ĺ28532), Žiadosť o schválenie
zmeny plánov kvality vybraných zariadení a Žiadosť o schválenie poŽiadaviek na kvalitu
vybľaných zariadenÍ na jadrovom zariadení JE EMo í,2

Vsúlade s $ 4 ods' 2 pĺsm. f) bod 2. zákona ô. 541Da04 Z. z. o mierovom vyuŽívaníjadrovej energie
(atÓmo'ĺý zákon) v znenĺ neskorších predpisov Vás Žĺadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovóm
zariadenĺ JE EMo 1,2:

lPR Mí90íí (Nz č. 50íí28532) ,,Výmena relé RP30't v skriniach sKR".

Predmetom zmeny je výmena exisfujÚcich reEQa nové adekvátne náhrady,
Predmetné relé, kto re sú určené na postupnú výmenu v zmysle

typového projektu, sú v vyhlášky Ú.lo sR e. 43012011 Z' z' vybranými zariadeniami
bezpečnostnej Z hľadiska seizmickej odolnosti sú dotknuté re|é zaradené do seizmickej

Vzhľadom k tomu, Že predmetná zmena nle je realizácia stavieb, iných zariadenÍ, realizačný zámer alebo
iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspeký lokality, nie je zmenou
navrhovanej činnostĺ v zmysle definície podľa $ 3 písm. f) zákona Ó' 2412006 Z. z' o posudzovaní vplyvov
na Životné prostredie v znení neskoršÍch predpisoq a preto nie je predmetom zisťovacieho konanĺa
o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa $ 18 ods' 2 písm. c) zákona č.2412o06 Z. z.
v znení neskorŠÍch predpisov.

V súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod í3. zákona č.54112004 Z. z. a vyhláškou Ú.lo sn č,.431ĺ2011 Z. z.
Vás Žiadame o schválenie plánov kvality:
- Dodatok č. 35 plánu kvality L26 ,,Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných

prevádzok a vzduchotechnických systémov pre l. a ll. blok",
- Dodatok č. 36 plánu kvality L26 ,,Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných

prevádzok a vzduchotechnĺckých systémov pre l. a ll. blok".

V súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541t2oo4 Z' z. a vyhláŠkou UJD sR Ó. 431t2o11 Z. z. Yás
Žiadame o schválenie poŽiadaviek na kvalitu vybraných zariadenĺ.

Zoznam vybraných zariadenĺ uvedený v prílohe č' 1 k IPZK L26, dodatok č. 35 a dodatok č. 36 zostáva
bez zmeny.

Realizácia projektu je plánovaná postupne pracovníkmi Údžby EMo 1,2 pri poruche zariadenia.

V prílohe listu Vám posielame plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR č. 431l2O11 Z. z..

Dokumentáciu k Žiadosti Vám zasielame v lĺstinnej aj elektronickej forme.
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vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohv
1' Projekt zmeny lPR M19011 (Nz č. 501128532) 'Výmena relé RP301 v skriniach SKR",
2. Dodatok Č. 35 plánu kvalĺty vybraných zariadenÍ L26 "Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB

a ASRTP pomocných prevádzok a rrzduchotechnických systémov pre l' a ll. blok",
3. Dodatok č. 36 plánu kvality vybraných zariadení L26 

'Automatizovaný 
systém kontroly a riadenia HVB

a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre l. a ll. blok",
4. PoŽiadavky na kválitu podľa prĺlohy č. 7 vyhlášky Úlp sn č,.43112011 Z. z.,
5. Plnenie $ 9 ods. 3' vyhlášky Ú.lo sR é' 4312a11Z. z.,
6. CD.

Na vedomie
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