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Vec
Žladosť o súhlas s realizáciou pľojektu zmeny lPR luzooos (č' Nz5oí584976), žiadosť o súhlae
s realizáciou zmeny PLKVZ a Žiadosť o schválenie dodatku k zoznamu vybraných zariadenĺ JE EMo
1,2.

VsÚlade s $ 4 ods. 2 písm.0 bod 2. zákona č,.541p0a4Z. z. o mierovom vyuŽívaníjadrovej energie
(atÓmový zákon) v znení neskorŠĺch predpisov Vás Žiadame o súh|as s ľealizácĺou zmeny na jadrovóm
zariadenÍ JE EMo 1,2:

lPR M20005 Nz50í584976,,Zmena ch í(z)JNF a nás]edné odstránenle
vložených okruhov Havarijných

Projekt riešizmenu média chladenia loŽĺsk čerpad chladiacej vody
vloŽeného okruhu (Vo) na technickú vodu dÔleŽitÚ a demontáŽ vĺoŽených okruhov havarijného systému
chladenia aktÍvnej zóny (HSCHa-
Vzhľadom k tomu, Že pľedmetná zmena nie je realizácía stavĺeb, iných zariadení, realizačný zámer alebo
iný zásah do prĺrodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nĺe je zmenou
navrhovanej činnosti v zmysle definĺcie podľa $ 3 pÍsm. f) zákona r,.241200ô Z. z. o posudzovaní vplyvov
na Životné prostredie v znení neskoršĺch predpisov, a preto nĺe je predmetom zĺsťovacĺeho konania
o posudzovanĺ vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa $ 18 ods. 2 pĺsm. c} zákona č. 24aaa6 Z' z.
v znení neskoršĺch predpisov.

V súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona Ó' 541ĺ2aa4 Z' z. a vyhláškou ÚJD sR č. 431t2011 Z, z.
Vás Žiadame o schválenie dodatku č' 9 PLl(Vz C143 

"Potrubné 
tľasy chladenia loŽĺsk čerpadiel

-

V súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 54112004 Z' z. Vás Žiadame o schválenie dodatku
k zoznamu vybraných zariadení vyplývajúceho z projektovej zmeny lPR M20005 ,,Z@g-gh!3g!g!3..jglŽĺskčerpadie|DánáslednéodstránenievloŽenýchokruhoiHavaiijnýchsystémó(-

V súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 54112004 Z. z. Žiadame o schválenie poŽiadaviek na
kvalĺtu vybraných zariaden Í.

Pľedprevádzková bezpečnostná správa Vám bude zaslaná po ukončenĺ všetkých projektov týkajúcich sa
seĺzmického zodolnenia zariadení JE EMo 1,2.

Spoĺu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky Ú.lo sR č' 431ĺ2a11 Z. z.

Dokumentáciu k Žiadosti Vám zasĺelame v listĺnnej aj eĺektronĺckej forme.
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S pozdľavom

Pt'ĺlohv
1. lPR M20005 Nz501584976 zmena chladenia loŽĺsk

vĺoŽených okruhov Havarĺjných
2' Dodatok č' 9 PLt(/z C143 

"Potrubné trasy chladenĺa loŽísk
3. Plnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky Ú.lo sn é' 43112011 Z. z',
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