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Vec:

Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok -žiadost' o predlženie termĺnu
dokončenia stavby.
Oznámenie o začatí konania na zmenu rozhodnutia.
Stavebník Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. podal dňa 1.8.2018 na tunajší úrad

Žiadost' o vydanie zmeny rozhodnutia na stavbú „Demontáž syst,émov budovy pomocných
prevádzok", ktorá spočĺva v zmene podmienky č. 5. rozhodnutia UJD SR č. 211/2017 zo dňa
31.5.2018, t. j. zmena termĺnu dokončenia stavby. Pôvodný termĺn dokončenia stavby
31.7.20] 8 žiada stavebník zmenit' na 31.12.2018g

Dňom podania bolo začaté konanie.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako prĺslušný stavebný úrad podl'a
ustanovenia § 4 ods.1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) v znení neskorších predpisov" a podľa ustanovenia § 121 ods. 2 písm. e)

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a .stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov oznamuje začatie konania na zmenu rozhodnutia.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v lehote 7 dnĺ odo dňa
doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje
stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k navrhovanej
zmene, má sa za to, že s ňou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' na stavebnom úrade každý pracovný deň
od 8:00 do 14:00 hod. po predchádzajúcom telefonickom ohlásení.
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Ing. Tibor Sedlák
riaditel' odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukciĺ
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