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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 7. 10. 2015 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se odborné způsobilosti Ing. Jindřicha Pruska v oblasti
inženýrské geologie a hydrologie.
Ve své žádosti požadujete poskytnout informace:
1) Je Ing. Jindřich Prusek držitelem odborné způsobilosti v inženýrské geologii a
hydrologii?
2) Pokud ano, v jakém období je Ing. Prusek oprávněn zaštiťovat se odbornou způsobilostí
ve výše zmíněných oborech, respektive, kdy mu bylo toto oprávnění uděleno a na jak
dlouhou dobu?
3) Lze se ve stavebním řízení zaštítit kulatým razítkem se státním znakem a s odbornou
způsobilostí v oboru, ačkoliv osoba není soudním znalcem?
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Pan Ing. Jindřich Prusek je držitelem Osvědčení odborné způsobilosti projektovat,
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru Inženýrská geologie ze dne
15. 2. 2001, poř.č. 1260/2001, č.j. 346/630/2135/01 a v oboru Hydrogeologie ze dne
17. 5. 2001, poř. č.1378/2001, č.j. 1693/630/10141/01. Na razítku, jehož kopie nám byla
zaslána, jsou uvedena obě čísla a oba obory současně, i když by bylo vhodnější mít
pro každý obor samostatné razítko, zejména vzhledem k odlišnému datu vydání
a pořadovému číslu. Ale i zaslanou verzi lze akceptovat jako platnou.
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Ad 2) Oprávnění získal pan Ing. Jindřich Prusek v roce 2001 (viz bod 1)). Tato osvědčení
jsou vydána na dobu neurčitou - viz platný geologický zákon.
Ad 3) Ve stavebním řízení je nutné toto razítko zejména v oboru hydrogeologie,
kde je odborný posudek opatřený kulatým razítkem „Odborná způsobilost v oboru
hydrogeologie“ přímo vyžadován při budování studní (viz zákon o vodách). Stejně
tak je požadován posudek s kulatým razítkem „Odborná způsobilost v oboru inženýrská
geologie“ při zakládání staveb včetně rodinných domů. Pro stavební řízení není podstatné,
zda je dotyčný soudním znalcem. Ovšem pro projektování prací v oborech hydrogeologie
a inženýrská geologie je nutné oprávnění odborné způsobilosti v těchto oborech.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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