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Vec
Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20020 (NZ č. 501251789), žiadosť
o schválenie plánov kvality a žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybranych
zariadeni na jadrovom zariadeni JE EMO 1,2

Vsúlade s 5 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej] energie
(atómový zákon) v znení neskoršich predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom
zariadeni JE EMO 1,2:

|w EMO M20020 „Úprava ochrany u11 pre $-HNČ“'.

Predmetom realizácie je úprava logiky v algoritme ochrany U11 pre SHNČ, ktorej účelem je eliminovať
odstavenie čerpadla SHN od zákmitu tlaku na saní čerpadla atým dosiahnuť zníženie nepohotovostl
bezpečnostných systémov EMO. Jedná se o úpravu ovládania a riadenia zariadeni v závislosti od stavu
Haku
Úpravy sa vykonajú v riadiacom systéme BELT a budú spočívať v odpojení a pripojeni signálOv logických
členov.
Pre zachovanie konzistentnosti ovládania čerpadla SHNČ v časti SKR, sa mení aj logika ochrany U03 pre
automat čerpadla SHNČ. Zmena logiky U03 prebehne automaticky zmenou logiky na ochrane U11

VZhl'adom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb iných zariadeni, realizačny zamer alebo
iný zásah do prirodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou
navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa 5 3 písm. f) zákona č.. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie vznení neskoršich predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania
o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podla š 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 2412006 Z.. z.
v znení neskorších predpisov.

v súlade s s 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 z. z. a vyhláškou ÚJD SR č- 431/2011 z. z. Vás-
„žiadame o schválenie plánov kvality-
Dodatku č 37 plánu kvality L26 „lPR M20020 Úprava ochrany U11 pre SHNČ _ ,
Dodatku č. 38 plánu kvality L26 „IPR M20020 Úprava ochrany U11 pre SHNČ .

V salade s 5 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona o. 541/2004 Z. z. žiadame o schválenie zmien poziadawek'
na kvalitu vybranych zariadeni podľa vyhlášky ÚJD SR c. 431/2011 Z. z.

Realizácia projektu je plánovaná počas TGO1,2/2023'.

Vprílohe listu vám za'sielame plnenie & 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č4-31'1201-1ZÍ.Z:__

Dokumentáciu k žiadOsti Vám zasielame- v listinnej ajelaktroniCKej forme.
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__MPrí-bh-' _ . _ . .1. IPR EMO M20020 - „Uprava ochran U11 pre SHNČ,
2. Dodatok č. 37 plánu kvality L26 JE EMO 1,2--,„.
3. Dodatok č.38 plánu kvality (L26 E EMQ 1,2, _ _ _ .
4. Požiadavky na kvalitu VZ poqľa p y . lášky UJD SRT č. 43-11201121
5. Plnenie % 9 ods-. 3 vyhlášky UJD SR  č .  431/2011 Z. z.,
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