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Urad jadrového dozoru SR
lng. Juraj Homola
generálny riaditel' sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
okruŽná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto/dátum
sEl2022l017462lPJ i036 636 2385 Mochovce

036 636 281 1 11.5.2022
036 6362251

Vec
Žiadost'o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M2ooos (Nz č. 50ĺ891606) na jadrovom zariadení
JE EMo 1,2,|Tš221Í|

VsÚlade s $ 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č,.541t2004 Z' z' o mierovom vyuŽívaníjadrovej energie
(atÓmový zákon) v znení neskorších predpisov Vás Žiadame o sÚhlas s rea|izáciou zmeny na jadrovom
zariadenĺ JE EMo 1,2:

!PR M20005 (Nz č.50í891606),,Realizácia typových reallzačných projektov identifikovaných
nápravných opatrení z hodnotiacich správ od SEDYG pre technologické systémy".

Ciel'om predmetu plnenia je zvýšenie seizmickej odolnosti vybranej skupiny komponentov primárneho
a sekundárneho okruhu na novú hodnotu PGA. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMo je
stanovená v rozhodnutí UJD sR Ó.'l00t2011(podmienka č. 6) na úrovni PGAH = 0,15 g.
Účelom projektu je realizácia nápravných opatrení, ktoré vyplývajÚ z hodnotenia predmetných zariadenĺ
výpočtovou a nevýpočtovou metÓdou. opatrenia sú charakteru doplnenia kotviacich prvkov pre potrubné
trasy a ventilátory vzduchotechniky.

Zoznam zariadení, ktoré po zrealizovaní navrhovaných úprav dosiahnu poŽadovanÚ seizmickú odolnosť:
a DPS.1.03.05:

lKTAIOBROO2 - BT3, BT4
DPS.1.25.0',t:

1SAFO3AN3OI - BT3f, BT4
lSAFO6AN3O1 - BT3f, BT4

DPS.1.25.02:
1SAF55AN3O1 - BT3f, BT4
1SAF56AN3O1 - BT3f, BT4

DPS.1.31.01:
TPECO3BROOS - BT3, BT4
TPECO2BROOS - BT3, BT4

DPS.2.03.05:
2KTAIOBROO2 - BT3, BT4

DPS.2.'tí.01:
2KTAIOBROOI - BT3, BT4

DPS.2.25.01:
2SAFO3AN3OI - BT3K, BT4
2SAF06AN30í - BT3f' BT4

DPS.2.25.02:
2SAF55AN3O1 - BT3f, BT4
2SAF56AN3O1 - BT3f, BT4
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Vzhl'adom k tomu, Že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo
iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nĹ ;e zmenou
navrhovanej činnosti v zmysle definície podl'a $ 3 písm. f) zákona č.24t2oo6 Z. z. o posudzoväní vplyvov
na Životné prostredie v znenĺ neskoršĺch predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho kónania
o posudzovanÍ vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podl'a $ 18 ods. 2 písm. c) zákona č,' 2412006 Z. z.
v znení neskorŠích predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky Ú.lo sR č,' 431t2O11 Z. z.

PpBS bude dodaná samostatne.

Dokumentáciu k ŽiadostiVám zasielame v listinnej aj elektronĺckejforme.

S pozdravom

Slovenské elektri}rne' a'r'
t " {

'"

Mgr. Pavol Mal'a
vedúci lĺcencovania a styk s dozormi

PrÍlohv
1. lPR M20005 (NZ č. 501891606),,Realizácia typových realizačných projektov identifikovaných

nápravných opatrenÍz hodnotiacich správ od SEDYC pre technologické systémy", (TŠ221r),
2. Plnenie $ 9 ods. 3. vyhláŠky UJD sR é. 43112011 Z. z',
3. CD.
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