
STÁTNÍ ÚŘnO PRO JADERNOU BEZPeČNOST

Dne: 22.05.2013
čj.: sÚrglncHwl2028l20l3
Spis. značka: SÚJB/POD 1526112013lI
Vyřizuje útvar: Odbor usměrňování expozic

11000 Praha, Senovážné náměstí 1585/9
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Slovák
Tel.: +420221624752

RozHoDNUT!
Státní uřad pro jadernou bezpečnost (dále jen ,,SÚJB"; jako správní úřad příslušný podle § 3

odst. 2 písm. c) a e) zákona č.I8ll997 Sb., o mírovém vyůíváni jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), ve správním řizení o vydání povolení k provádění
služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona zahájeném
nazákladě žádosti, kterou podala

osoba Ing. Pavel Richter, Ph.D.,

bytem 56601 VYSOKE MÝTo, Zádoli22,

identifikační číslo 74815253,

evidenční číslo SÚJB 685712,

(dále jen,,účastník řízení"), podle § 27 odst. 1 písm. a)zákona č.500/2004 Sb., správní řád
(dále jen ,,spr. ř."), ze dne 28.2.2013,kterou SÚrg obdržel dne 4, 3.2013, rozhodl takto:

l.

SÚrg podle § 67 odst. 1 spr.ř. a podle § 9 odst. 1 písm. r) zákonaúčastníkoviíízeni

povoluje

provádění služeb významných z hlediska radiaění ochrany podle § 59 odst. 1 písm. e)

vyhlášky č.30712002 Sb,, o radiační ochraně ve znění vyhlášky ě.49912005 Sb., měření a
hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů. včetně měření a hodnocení výskytu radonu a
produktů přeměny radonu ve stavbách.

l|-

Státní úřad pro jadernou bezpečnost současně účastníkoviŤízení

schvaluje
následuj ící dokumentaci :

Program zabezpečování jakosti ve znění ze dne 28.2.2013.
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Zvýše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopísy, z nichž jeden Státní
uřad pro jademou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí
zasilápotvrzený zpět účastníkovi řízení.

lll.
Evidenčním číslem přiděleným účastníkoviřizeni podle § 15 odst. 1 písm. a) zžů<onaje číslo:
685712.

Činnost povolenou tímto rozhodnutím SÚrB ke vykonávat pouze za splnění následujících
podmínek:

I. Žadate| bude při své činnosti respektovat aktuální verze Doporučení SÚJB - metodiky
měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách,

2. Žadate| bude při své činnosti použivat stanovená a metrologicky ověřená měřidla.

Toto povolení se vydává na dobu neurčitou.

odůvodnění:

Předložená dokumentace svou strukturou i obsahem odpovídá požadavkům právních předpisů
a praktickým požadavkům radiaění ochrany pro provádění povolené činnosti,
a proto bylo rozhodnuto, jakje výše uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Odbor usměrňováni expozic,
11000 Praha, Senovážné náměstí 1585/9 rozklad kpředsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí.

Toto povolení nenahrazuje oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonáváni činností
zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vydávané ťyzickým osobám podle § 18 odst. 4
zákona ani oprávnění k podnikatelské činnosti vydávaná podle zvláštních právních předpisů.

7fi,,
ZaStátní uřad pro jadernou bezpečnost:

Mgr. Jana Davídková
ředitelka odboru

Přílohy:
Potvrzené znéni schváleného programu zabezpečovtíní j akosti.

Rozdělovník:
1. Ing. Pavel Richter, Ph.D., 56601 VYSOKE MÝTO, Zádoli22,

- účastník řizeni, do vlastních rukou

2. SÚJB, Odbor usměrňování expozic,
- kopie kzaložení do spisu


