STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne:
Č. j.:
Spis. značka:
Vyřizuje útvar:

31. 1. 2020
SÚJB/ORP/2612/2020
SÚJB/POD/432/2020/1
Odbor usměrňování expozic, Oddělení radonového programu,
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Oprávněná úřední osoba: Ing. Štěpánka Pšeničková
Tel.:
+420 221 624 262

Rozhodnutí
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle
§ 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve správním řízení ve věci udělení
povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to měření a
hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu
do stavby podle § 98 atomového zákona nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě
podle § 99 atomového zákona a stanovení radonového indexu pozemku podle § 98
atomového zákona, zahájeném na základě žádosti, kterou podal:
Ing. Soběslav Neufuss, Dolní Albeřice 9, 542 26 Horní Maršov, IČ 73996131
(dále jen „účastník řízení“) podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „spr. ř.“), ze dne 7. 1. 2020, č. j. SÚJB/POD/432/2020, kterou SÚJB obdržel
dne 8. 1. 2020, rozhodl takto:
SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 5 atomového zákona
účastníkovi řízení
povoluje vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany
1. měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence
pronikání radonu do stavby podle § 98 nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě
podle § 99 a
2. stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 atomového zákona.
Povolovanou službu je možné vykonávat za následujících podmínek:
Účastník řízení bude při své činnosti respektovat aktuálně platné verze Doporučení SÚJB –
pro povolované služby.
Evidenční číslo účastníka řízení, přidělené SÚJB, je 434 647.
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Odůvodnění
SÚJB zahájil správní řízení s účastníkem řízení ve věci vydání povolení k vykonávání služeb
významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 5 atomového zákona
na základě žádosti podané účastníkem řízení dne 7. 1. 2020. Žádost obsahovala všechny
náležitosti dle § 16 odst. 1 a odst. 2 atomového zákona. Předložená dokumentace byla
zpracována v souladu s požadavky dle přílohy č. 1, bod 2, písm. h) atomového zákona a její
obsah naplňuje věcné požadavky stanovené zákonem pro povolovanou činnost a je správný
rovněž po stránce odborné a technické.
Účastník řízení je držitelem povolení č. j. SÚJB/ORP/22126/2017 ze dne 27. 11. 2017 ve
stejné věci.
Toto povolení se vydává na základě žádosti držitele povolení podle § 22 odst. 1 písm. a)
atomového zákona.
Novým rozhodnutím vydaným podle §22 odst. 1 písm. a) atomového zákona se původní
rozhodnutí ruší.
Správní poplatek 1000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
položka č. 106 sazebníku správních poplatků, byla uhrazena kolkem.
Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno.
Z důvodů sjednocení postupů prováděných ostatními držiteli povolení k téže činnosti je
činnost účastníka řízení podmíněna používáním aktuálně platné verze Doporučení SÚJB pro
povolované služby.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB, Oddělení radonového programu,
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Mgr. Marcela Berčíková
Zastupující ředitelka Odboru usměrňování expozic
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Rozdělovník:
1. Ing. Soběslav Neufuss, Dolní Albeřice 9, 542 26 Horní Maršov – účastník řízení
2. SÚJB, Oddělení radonového programu – k založení do spisu

