
 

 

 
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

 

Dne: 07.11.2017 

č.j.: SÚJB/RCBM/20333/2017 

Spis. značka: SÚJB/RCBM/19279/2017/1 

Vyřizuje útvar: Regionální centrum Brno  

60200  Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5 

Oprávněná úřední osoba: RNDr. Hana Bílková   

Tel.: +420 515 902 793 

 

Rozhodnutí 
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle 

§ 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“), 

ve správním řízení ve věci udělení povolení k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu 

provozovateli pracoviště IV. kategorie − v kontrolovaných pásmech ČEZ, a. s., v JE 

Dukovany a JE Temelín a v kontrolovaném pásmu ÚRAO Dukovany, zahájeném na základě 

žádosti účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 

jen „správní řád“) 

 

firma / osoba SPD services s.r.o.,   

sídlem / bytem 61900  BRNO, Kšírova 701/255,   

identifikační číslo 29359589,  

evidenční číslo SÚJB 442488, 

 

(dále jen „účastník řízení“), ze dne 19. 10. 2017, kterou SÚJB obdržel dne 20. 10. 2017, 

rozhodl takto: 

 

SÚJB podle § 67 odst. 1 správního řádu  

povoluje činnost podle § 9 odst. 2 písm. i) atomového zákona, 

a to poskytování služeb v kontrolovaných pásmech ČEZ, a. s., v JE Dukovany a JE Temelín a 

v kontrolovaném pásmu ÚRAO Dukovany. 

 

Odůvodnění: 

SÚJB zahájil správní řízení dne 20. 10. 2017. 

Žádost o povolení obsahuje všechny náležitosti podle § 16 atomového zákona a byla doložena 

dokumentací podle přílohy č. 1, část 2, písm. i) atomového zákona. SÚJB dokumentaci 

prozkoumal a shledal, že v plném rozsahu vyhovuje požadavkům atomového zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů.  

Správní poplatek ve výši 1000 Kč podle položky č. 106, bod 2 písm. g) přílohy zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen kolkovou známkou. 
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Účastník řízení splnil všechny požadavky atomového zákona nutné k vydání povolení. 

 

Evidenční číslo účastníka řízení, přidělené SÚJB, je: 442488. 

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k předsedkyni SÚJB prostřednictvím SÚJB, 

Regionální centrum Brno, 60200  Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5, a to do 15 dnů ode dne 

doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost: 

Dr. Ing. Milan Hort   

ředitel odboru radiační ochrany v palivovém cyklu 

otisk úředního razítka     podepsáno elektronicky 

 

 

Rozdělovník: 

1. SPD services s.r.o., 61900  BRNO, Kšírova 701/255,   

– účastník řízení, do datové schránky  

2. SÚJB, Regionální centrum Brno,  

– kopie k založení do spisu 
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