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Vec
Žiaoosť o gúhtas s reatizáclou projektu lPR Mĺ8o28 ,,ModiÍikácia dýz merania prietoku NV za
vTo", schválenie dodatku plánu kvality a poŽladaviek na kvatitu pre i. blok JE EMo ĺ,e

Vsúlade s $ 4 ods. 2 pĺsm. 0 bod 2. zákona č,.541t20Q4Z. z,Yäs Žiadame osúhlas s ľealizáciou
zmeny:

lPR lttí8028 ,,ModiÍikácia dýz merania prietoku NV za VTo,,, {. blok JE Ei/lo í,2.

Predmetom daného lPR je výmena meľacĺch dýz prietoku napájacejvody za WO a doplnenie meracĺch
zariadenĺ sekundárneho okruhu. SÚčasný stav a projekt JE EMo 1,2 neumoŽňujÚ reali2áciu potrebných
meľanĺ v poŽadovanom rozsahu a stupni presnosti poŽadovaných sTN.

V.prĺlohe č. 2 !ám posielame dodatok č. 1 k lPzK L27,,IPR M18028 - Modĺfikácia dýz merania prietoku
NVza Wo 1,2 blok, BT3", ktorý bolschválený rozhodnutĺm Úlo sR č.24712020. 

-

V súlade s $ 4 ods. 2 pĺsm. a) bod 3' zákona é. 54112004 Z' z. Žiadame o schválenie poŽiadaviek na
kvalitu vybraných zariadenĺ uvedených v prllohe č. 3 Žiadosti.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky Úĺo sR č,.431t2011
v prĺlohe č. 4.

Aktualĺzácia PpBS kapitoly č, 10 bude vykonanádo26.2.2021, ktorú Vám následne poŠleme.

Dokumentáciu k Žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

VzhÍadom k tomu, Že predmetná zmena nĺe je realizácia stavieb, iných zaľiadení, realizačný zámer
aĺeóo iný zás_ah'do prĺrodného prostredia alebo do krajiny, nĺe je zmenóu navľhovanej činnosti ŕ zmysle
definĺcĺe podľa $ 3 pĺsm. f) zákona č,,24t2006Z. z. o posudzoúanÍvplyvov na Životné prostredie v znenÍ
neskoľších predpisov, a.PreJo. nĺe je pľedmetom zisťovacieho konanja o posudzovairĺ vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti podľa $ 18 ods, 2 písm. c) zákona č,. 24120}6 Z. z. v znení neskoršÍäľi predpisov.

S pozdravom
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Prĺlohv

1' ľeqlilalT.ýPplekt lĽT]ľ992_8 "Modifikácladýz mer.nb prietoku NVZa Wo 1, blok.'2' Dodatok č.1 lPzK L27 lpR Mĺ8ož8 - nĺoĺĺĺŔacíJdý' ňäiliääietoku NV za VTo, 1,2. blok, BT3,3. Poäadavky na kvalitu VZ,
4. Plnenie podľa $ 9 vyhlášky Ú.lo sn č.4g1t2o11,
5. CD.
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