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Jadrová bezpečnost'
Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republĺka
T+421258661111
F +421 36 636 2524

Váš list čĺslo/zo dňa

Úrad jadrového dozoru SR
lng' Peter UhrÍk
generálny riadĺteľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných linnostÍ
okruŽná 5
918 64 Trnava

Naše číslo
su2021rc2A3331PJ

Mochovce
s.6.202'l

Vec
Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny tPR M20oo5 a Žiadosť o sÚhlas s ľeallzáclou zmeny
PLKvz na jadľovom zariadenĺ JE EMo ĺ'2

V sÚlade s $ 4 ods. 2 pĺsm' 0 bod 2' zákona r. 54112094 Z. z. o mierovom vyuŽÍvaní jadrovej energie
(atÓmový zákon) v znení neskoršĺch pľedpisov Vás Žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom
zarĺadenf JE EMo 1,2:

IPR EMO M2OOO5 budov a zariadenĺ blokov Ei/lo í
'2 - Pľojekt seizmického

zodolnenia ventilátorov

Predmetom seizmické zodolnenĺe špiÉlov'ých skrĺň venti

Vzhľadom k tomu, Že predmetná zmena nĺe Je realĺzácia stavieb, ĺných zaľĺadenÍ, ľealĺzačný zámer alebo
iný zásah do prĺrodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou
navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa $ 3 písm. í) zákona č,.2412006 Z. z. o posudzovanÍ vplyvov
na Životné prostredie v znenÍ neskorŠĺch predpisov, a preto nie je predmetom zĺsťovacieho konanĺa
o posudzovanĺ vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podl'a $ 18 ods. 2 pĺsm' c) zákona č. 24l2a06 Z. z.
v znení neskorŠÍch predpisov.

V súlade s $ 4 ods. 2 pĺsm. a) bod 13. zákona é.54112004 Z' z. a vyhláškou ÚJD sR č. 431/2011Z' z.Vás
Žiadame o schválenie

-

V prĺlohe listu Vám posĺelame pĺnenie s 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR č' 431ĺ2011 Z. z.

Dokumentáciu k ŽiadostiVám zasie|ame v listĺnnej aj elekkonickej forme.
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zmeny č. 1 v PLKVZ č. J13 ,,seizmické zodoĺnenie ventilátorov
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Pľĺlohv
1. tPR M20005 -

zodolnenia venti
2. Zmena č. ĺ v PLKVZ č. J13 ''Seizmické zodolnenie
3. Plnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky Ú.lo sn č.43112011z.
4. CD.

Na vedomie
53000, 54420, 52010, 20310

zariadenĺ blokov EMo 1,2 - Projekt seizmĺckého
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