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Vec
Žaadosťo aúhlas e realizáciou pľojektu lPR EMo 2o4o0 {Nz5oíô99625) v rozsahu zmeny projektu
pre 2. blok JE EMO 1,2v rohu 2021

V súlade s $ 4 ods. 2 písm' 0 bod 2. zäkona č. 541/2004 Z. z. o mieľovom vyuŽĺvanÍjadrovej energie
(atÓmový zákon) v znenĺ neskoÉích predpisov Vás Žiadame o súhlas s realizáciou projektu:

lPR EMo 20400 (Nz50í699625} ,,Realizačný pľojekt nápravných opatrení pre SKR zariadenia
technologických systémov mlmo HZ 2. bloku JE EMo,,.

Predmetom realizácie je riešenie seĺzmickej odolnosti skríň a panelov SKR mimo HZ 2. bloku JE
Mochovce, kde je poŽadovaná minĺmálna seizmĺcká odolnosť HOLPF > 0,15 g'

Vzhľadom na to, Že všetky dotknuté vybrané zariadenia sú v zmysle vyhlášky Ú.lo sn č. 43ot201'|
Z' z. klasifikované ako vybrané zariadenia BT4, nie je potľebné'schválenie ŕealizácÍe zmeny plánu
kvality.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je reaĺizácia sĺavieb, iných zariadenĺ, reaĺizačný zámer
ale_bo iný zásah do prĺrodného prostredia alebo do krajĺny, nie je zmenóu navrhovanej činnosti ŕ zmysle
defĺnície podľa s 3 písm. f) zákona é.2412006Z. z. o posudzovanĺ vplyvov na Žĺvotné prostredie v zňenĺ
neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacĺeho konania o posudzovaní vplyvov zmeny
navrhovanej činnostĺ podľa $ 18 ods" 2 pĺsm. c) zákona č,.2412906 Z. z. v znenĺ neskorsĺôň predpisov.

Predprevádzková bezpečnostná správa Vám bude zaslaná po ukončenÍ vŠetkých projektov ýkajúcich
sa seizmického zodolnenia zariadenĺ JE EMo 1,2.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame aj pĺnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky Úlo sn Č. 43112011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadostiVám zasielame v listinnej a elektronickej forme

spozdravom '..ffi,::--

PrÍlohv vedúci''""#"nl;ľ,xT!ľ?ľ' dozormi

1. lPR EMo20400 (Nz501699625) - 'Realĺzačný 
projekt nápravných opatrenĺ pre SKR zariadenia

technologických systémov mimo HZ 2. bloku JE EMo" pre 2. blok JE Mochovce,2. Plnenie $ 9 ods. 3 podľa vyhlášky Úĺo sR č.431t2o11 z. z.,
3. CD.
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