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Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

     V Praze dne 18. 7. 2017 

Č.j.: SÚJB/OS/13163/2017 

 
Žadatel: 
██████████████ 
datum narození: ████████ 
trvalé bydliště: ██████████████████ 
adresa pro doručování: ████████████████ 
 
 

Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vážený pane magistře, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) obdržel dne 4. 7. 2017 Vaši žádost 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Vaše žádost směřovala na poskytnutí následujících informací: 

1. Informace o době platnosti povolení SÚJB na provoz jednotlivých bloků Jaderné 

elektrárny Dukovany a informaci o tom, zda v současnosti probíhá správní řízení 

ohledně prodloužení povolení k provozu některého z jaderných bloků. 

 

2. Informace o tom, která konkrétní řízení SÚJB vedl v souvislosti s Jadernou 

elektrárnou Dukovany v letech 2015, 2016, 2017, a která v současnosti vede, a to 

v rozsahu, v jakém byly například poskytnuty paní Wittingerové ze spolku Jihočeské 

matky na její žádost ze dne 1. 9. 2016. 

 

K Vaší žádosti uvádíme následující: 

Bod č. 1 

Doba platnosti povolení na provoz jednotlivých bloků Jaderné elektrárny Dukovany: 

- 1. blok – doba povolení na 10 let do 31. 3. 2026. 

- 2. blok – povolení je vydáno na dobu neurčitou, rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č.j.: 

SÚJB/OSKŘaE/12142/2017. 

- 3. a 4. blok – doba povolení na 10 let do 31. 12. 2017.  

Na základě žádostí o povolení k provozu jaderného zařízení ze dne 30. 6. 2017 probíhají 

v současnosti správní řízení ohledně prodloužení provozu 3. a 4. bloku. 
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Bod č. 2  

Přehled správních řízení vedených v souvislosti s Jadernou elektrárnou Dukovany v letech 

2015, 2016 a 2017 Vám zasílám jako přílohu č. 1 – Správní řízení, Jaderná elektrárna 

Dukovany 2015, 2016, 2017. 

 

S pozdravem 

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

 

 

Příloha: dle textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


