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ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2
písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
ve správním řízení o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm.i)
zákona zahájeném na základě žádosti, kterou podala
firma

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM,

sídlem

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

identifikační číslo

00002739,

evidenční číslo SÚJB

100137,

(dále jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „spr. ř.“), ze dne 16.12.2008, značky 30004/1494/08, kterou SÚJB
obdržel dne 18.12.2008, rozhodl takto:
I.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 67 odst. 1 spr.ř. a podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona
účastníkovi řízení
povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření
v rozsahu a způsobem zahrnujícím ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002
Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., používání radionuklidových zářičů při
činnostech souvisejících s :
-

detekcí přítomnosti zdrojů ionizujícího záření v surovinách, kovových výrobcích a tuhém
komunálním odpadu,

-

detekcí přítomnosti zdrojů ionizujícího záření na skládkách, sběrnách šrotu a výrobních
provozovnách,

-

likvidací případů záchytů a nálezů zdrojů ionizujícího záření a materiálů kontaminovaných
radioaktivními látkami.

Uvedené činnosti budou vykonávány na předem nespecifikovaných přechodných pracovištích na území
České republiky.
II.
Dokumentace pro povolenou činnost program zabezpečování jakosti byl schválen rozhodnutím SÚJB
čj. SÚJB/RCKA/14974/2008 ze dne 23.7.2008, program monitorování rozhodnutím SÚJB čj.
31081/2007 ze dne 12.12.2007 a havarijní řád rozhodnutím SÚJB čj. 1441/2003 ze dne 16.1.2003.
III.

Rozhodnutí čj. SÚJB/OZ/2194/2009

strana 2 /2

Evidenčním číslem přiděleným účastníkovi řízení podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona je toto číslo:
100137.
Výše uvedené činnosti lze vykonávat pouze při splnění následujících podmínek:

-

při povolovaných činnostech bude vždy postupováno v souladu se systémovým pracovním
postupem „Pracovní postup pro činnost při záchytu nebo nálezu radioaktivních materiálů“ ve
znění ze dne 10.12.2008, SPP-GEAM-09-01-06, vydání č. 1, revize č.0,

-

při povolovaných činnostech budou používána měřidla ověřená v souladu se zákonem č.
505/1990 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 31.3.2019.
Odůvodnění:
Dopisem ze dne 16.12.2008 předložil Ing. Břetislav Sedláček, pověřený řízením o.z. GEAM, na Státní
úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření při
činnostech spojených se záchyty a nálezy zdrojů ionizujícího záření. Žádost obsahovala náležitosti
v souladu s ustanoveními § 10, 13 a přílohy I zákona. Státní úřad pro jadernou bezpečnost shledal
předložené doklady a dokumentaci postačující pro vydání rozhodnutí, proto bylo rozhodnuto, jak je
výše uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Odbor zdrojů, 11000 Praha 1, Senovážné
náměstí 1585/9 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
Ing. Zuzana Pašková, MBA
ředitelka odboru
Rozdělovník:

1. DIAMO, státní podnik o.z. GEAM, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
– účastník řízení, do vlastních rukou

2. SÚJB, Odbor zdrojů,

– kopie k založení do spisu

3. SÚJB, Regionální centrum Kamenná,
– kopie k informaci

