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ROZHODNUTí
Sùítrí úÍad projadernoubezpeònost
(d:ílejen ,,SÚJB')jako spróvníúiad piíslusnf podle g 3 odst.2
písm. c) a e) zÉtkona
é.l'8/1997 Sb-, o mírovém vytiivíní jademé energiea ionizujícíhoziiÌení
(atomovf zikon) a o zrnénéa doplnènínèkterychdal5íchzíkonú, ve znèní pozdèjiích pÍedpisú(dóle
jen ,,zríkon"),ve spróvnímÍízení o rydríní povolení k naklódríníse zdroji ionizujícího zrííenípodle g 9
odst. 1 písm.l) zékonazahijenémna zéJr.ladé
Lidosti, kterou podala
frrma

KC SOLID,spols r.o.,

sídlem

337 01 Rokycany,ul. Míru 16,

identifikaóní éíslo
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evloencnl c$lo òuJu

61168840,
115371,

(dólejen ,,úóastník
iízení"),podleg 27 odst.1 písm.a) zikonaó. 500/2004Sb.,sprívníÌód ve zréní
zíkonaó- 413/2005Sb.(dólejen,spr. í."), ze dne1.4.2010(bezemaéky),kterouSúJB obdrZeldne
2.4.2010, r orhodl takto:
L
StritníuÍadprojademoubezpeònostpodleustanovení
$ 67 odst.1 spr.i.a podleustanovení
$ 9 odst.1
písm. i) zrikonaúóastníkoviìízení
povoluje naklódóní se zdroji ionizujícího zàÍení
v rozsahua zpùsobemzahmujícimve smyslu ustanoveníg 36 odst. 1 písm. b), c), d) a g) vyhlóSkyè.
307/2002Sb.,o radiaóníochranè,ve znéníryhlóÈkyé.499/2005 Sb., dovoz, vfvoz, distribuci a
pouÍíviní radionuklidovichzóÌiéúpodlespecifikace
uvedenév piílozeò.1Programuzabezpeòovóní
jakosti, kter,j je nedílnousouòóstítohoto rozhodnutí,a za podmínekvymezenjch v ustanovení 38,
$
39, 40 a 43 citovanévyhlíÈky.
OtevÌenéradionuklidové ziiÍiòe budou pouZívànyna pracovièti distribuóníhoskladu Palackého186.
337 01 Rokycanya distribuòního
skladuv areríluFakultnínemocniciv Plzni,Alej Svobody80, Plzeù
- Lochotín..
Maximólní aktivity otevÌenjch radionuklidovjch zríÍiòú na pracovních místech v,.y'Se
uvedenjch
distribuòních skladújsou driny homí hranicí I.kategorie pracoviStés otevienjmi radionuklidovjmi
zrilièi podle pfflohy ò. a ryhlí:Èky ó. 307/2002Sb., o radiaòníochranè,ve znéníryhló5ky è. 499/2005
Sb., a podleustanoveníg 12 písm.g) této vyhlíÉkyjsou distribuònísklady KC SOLID,spol.s r.o.
pracovi5tiLkategorie.
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StóùríuÍad projademoubezpeènostsouóasné
schvaluje
Zadatelinrísledující dokumentaci:
1. program zabezpeèeníjakosti ve znéní (duben2010) píedloàenémdne 2.4.2010v piíloze
s rjjimkou pìílohyè.1- 5,
k Zódostize dne 1.4.2010,
Instrukceò.11)v pÍílozek Zódostize dne
2. program monitorovóníve znèníduben2010(oznaóení
1.4.2010
,
3. vnitÍní havarijní plón ve zrèní duben2010 (oznaèeníInstrukceò.6) v pÍílozek Zódostize dne
1.4.201,,0,
s vjjimkou pÍílohyè. I - 5.
Z vy5e uvedenéschvólenédokumentacebyly poffzeny dva stejnopisy,z nichí, jeden Sùítní uiad pro
jademou bezpeònostuklódódo archivu a druhf sejako pÌíloha tohoto rozhodnutízasílópotvrzenyzpéf
iadateli.

ilt.
Toto rozhodnutísevydóvóna dobuneuréitou.
òíslempÍidèlenjmúòastníkovi
Íízení podle$ 15 odst.I písm.a) zókonaje óísloi 15371.
Evidenòním
Òinnostpovolenouv óósti I - dovoz, vy'toz a distribuci radionuklidovjch zàiiòù lze vykonóvatpouze
podmínek:
pÍi dodrZení
nósledujících
1. BudoudovaZenya distribuovrínypouzeradionuklidovéziÍièe, pokudbyly typovè schvólené.
2. Shoduradionuklidovfch zíÍièù se schvàlenfmtlpem ovéíuje distributor v souladus g 6 odst. 1
písm. b) a c) vyhlóÈky é. 317/2002 Sb., zpúsobemstanovenlimv rozhodnutí o jejich typovém
schvólení, a doklódójí u uzavÌenychradionuklidovjch zríÍiòú osvédóenímvydanim opróvnénou
osobou.
3. Distributorzjistí, ZejednotlivézdrojeionizujícíhoziÈeniu6déné na trh v Ceskérepublicebudou
píedóny uZivateli vZdy s potiebnou dokumentacízahrrrujicitéZ klasifikaci zdroje a upÍesnénj
rozsahpoZadovanfchzkouéekzohledùujícípoZadavlqy
$ 70 aZ72 vyhlóÈ,ky.
4. Jednotlivé zdroje ionizujícího zàiení budou protokolórné pÍedàvríny uZivateli s doloZen:fon
vjsledkem píejímací zkou5lcy,kterou u uzavÍenjch radionuklidol.ich zíÍiòú provedeoprór'nènó
osobamající k této óinnostipovoleníSùitníhouÍaduprojadernoubezpeènost.
5. Zdroje ionizujícího zóíení budou piedrínypouze osobóm,které vlastní povolení Slitního úiadu
pro jademou bezpeònostk naklód.ínís danjmi zdroji ionizujícího zÀieni, a to alespoi povolení
je-li poZadovóno.
k jejich skladovriní,
6. DrZitel povolení povede evidenci zdrojù ionizujícího zóÈení,se kterÍmi naklódó, v souladu
s ustanovením
$ 80 ryhlóÉkyé,.307/2002Sb.,o radiaèníochrané,ve znènívyhló5kyé. 499/2005

sb.

Odúvodnèní:
Rozhodnutílydivim na zàkJrdéZódostijednatelespoleònosti
KC SOLID, spol. sr.o., panaPetra
Cvachovce ze dîe 1.4.2010o ryddní povolení k naklódóníse zdroji ionizujíciho zÍÈenía doloLené
doklady a dokumentacípodle $ 10 odst.2 a $ 1,3zÍú<onaajeho piílohy I. Na pracovi5tidistribuòních
skladú je vymezenosledovanépósmo v souladu s ustanovením$ 29 ryhlíÈky é. 307/2002 Sb., o
radiaònl ochrané,ve znéní ryhlóÈky é. 49912005Sb., jeho popis byl oznàmenna Stótní úÍad pro
jadernoubezpeónostdne 1.4.2010. V souladus ustanovením$ 18 odst. 1 písm.i) zÍkona byla
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jmenoviina dohlíàející osoba s opnivnèním zvló5tní odbomé zpúsobilosti pro povolovanouòinnost.
Podmínky uvedenév bodech I at 6 èósti Itr souvisejí se zaji5tènímradiaóní ochrany pÍi dovozu,
wlvozt a distribuci podle ustanovení$ 38, 39 a 40 vyhló3ky ó- 30712002Sb., o radiaóníochrané,ve
znénívyhlóSkyò. 499/2005Sb.
ProtoàeLadatelsplnil podrnínkystanovenézrikonemajeho provódècímipÍedpisypro rydíní povolení
k naklódríníse zdroji ionizujíciho ziíÌení a piedloàenódokumentacezahmujev plném rozsahupostupy
a opatÍeníradiaóníochranypro vj5e povolenéradiaèníèinnosti,bylo rozhodnuto,jak je rnjie uvedeno.
Spróvní poplatky ve uj5i 1000 Kó byly uhrazeny podle poloZky ó. 106 písm. n) píílohy zikona
poplatcích.
é.634/2004Sb.,o spróvních

Pouéení:
Proti tomuto rozhodnutílze podat prostiednictvímSÚJB - Odbor zdrojù, 11000 Praha 1, SenovríZné
nóméstí1585/9rozkladk píedsedkyniSUJB,a to do 15dnù ode dne doruóenltohoto rozhodnutí.

Stíúrí uÍad pro jademoubezpeónost:
Ing. ZuzanaPaikovó,MBA
Íeditelka odboru
4

teex
Piílohy:
1. Potvrzenóanéníschvólenédokumentace
2. Specifikacezdrojù ionizujícího zóíení

Rozdèlovníkr
1. KC SOLID,spol.s r.o.337 01 Rokycany,ul. Míru 16
- úéastníkffzení, do vlastníchrukou
2. SÚJB,odbor zdrojú,
- kopie k zaloZenído spisu
3. SÚJB,RegionrílnícentrumPlzei
- kopie k zaloZenído spisu
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pffloha è. 1:
Specifikacezdrojú ionizujlciho zóÍení:
18F, u'GLnoy, tt1b, t'1! t,tl, ,t,R",,otTl, lt3s-, tesr, ttco, ttcr t6eE
o Radiofarmaka:
"p,
vèetnèradionuklidovfch generótoru:eeMoP'Tc a 81Rb/8r'Kr.
r Zrííióepro brachytelapii: txl,103Pd,lo6Ru.
. SoupravyR[A: 125I.
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Ntllo'
ProgramzabezpeÒovónfjakosti,
KC SOLID, spol. s r,o.
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