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Vec
Upovedomenie o návrhu rozhodnutia a vÝzva na vyiadľenie sa k podkladom rozhodnutia

Urad jadrového dozoru Slovenskej ľepubliky v súlade s $ 33 ods. 2 zákonač.7111967
Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov dáva moŽnost'
účastníkom konania' aby sa pľed vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne navľhnúť jeho doplnenie.

Návľh ľozhodnutia je zatýmto účelom pripojený k tomuto listu.

Správnyorgán stanovuje lehotu na vyjadrenie podľa tohto listu 7 kalendárnych dní od dňa
.jeho doručenia.

S pozdravom Úľad jadľového ĺĺozorp' SR
Bajkalská 27, P. o. Box ?.4

82aa7 Bľatislava27
ĺ9

72ľ ,#'

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.

ľiaditeľka odboľu systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

v zastúpení

Ing. Eva ondrigová
inšpektoľka j adrovej bezpečnosti
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Táto písomnosť sa v zmysle $ 8 ods. l0 atómového zákona účastníkovi konania podľa
medzináľodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazanáalebo účastníkovi konania podľa
osobitného pľedpisu ($ 2a a $ 25 zĺĺkona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné
prostredie ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneníneskorších predpisov), v konaní podľa
tohto zákona (zákon č' 54112004 Z. z. o mieľovom vyuŽivanijadrovej eneľgie (atómový zákon) a o
Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneĺi neskorších pľedpisov) alebo podľa osobitného
predpisu (zákon č. 50119]6 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon)
v znení neskoľších pľedpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pľe vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa
$ 26 správneho poriadku avyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úľadu jadľového dozoru
Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úľadu jadrového dozoľu Slovenskej
republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úľadnej elektronickej tabuli
(CUET) na Úsffednom portáli veľejnej správy na www.slovensko.sk ána elektionickej úradnó3 tuuuti
Uradu jadľového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úľadu jadrového
dozoru Slovenskej ľepubliky na www.ujd.gov.sk' Posledný deň tejto lehoty je dňom doľučenia'
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