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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 16. 5. 2018 Vaši 

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

ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k výzvám odboru geologie 

MŽP – Hydrogeologické průzkumné práce na p.p.č 656/5 k.ú. Vrchovina ze dne 19. 4. 

2017, č. j. 26916/ENV/17, a ze dne 26. 4. 2017, č. j. 28832/ENV/17. Ve své žádosti 

požadujete poskytnout konkrétně tyto informace:  

1. Proč odbor geologie ustoupil z podmínky, kterou sám stanovil ve výzvě ze dne 26. 4. 

2017, kde jednoznačně uvádí: „…že průzkumné práce bude možné zahájit až po 

souhlasu OG na základě předložení níže uvedených podkladů…“? Proč odbor 

geologie zamítnutí nebo povolení k provedení průzkumného vrtu nevydal? 

2. Proč odbor geologie nevyžadoval na společnosti Global-Geo s.r.o. předání informací 

uvedených v bodu 8 výzev odboru geologie: „… zda bylo možno ověřit či vyvrátit 

tvrzení JUDr. Hofmana o existenci údajného nelegálního vrtu na předmětném 

pozemku“?  

3. V případě, že odbor geologie dokumenty uvedené v bodu č. 1 a 2 má k dispozici 

a RNDr. J. Novák, který vyřizuje tuto agendu, o této skutečnosti není informován, 

žádám o jejich předložení. 

Dále sdělujete, že dne 11. 5. 2018 jste obdržel písemné sdělení od společnosti Global-

Geo s. r. o., že ve dnech 14. 5. – 19. 5. 2018 bude na pozemku p. č. v k.ú. Vrchovina 

proveden průzkumný hydrogeologický vrt HV-3. Termín provedení vrtu byl společností 

Global-Geo s. r. o. pozměněn na 21. 5. – 25. 5. 2018.  

Dodáváte, že dne 14. 5. 2018 Vám v telefonickém rozhovoru potvrdil pracovník odboru 

geologie MŽP, RNDr. Jan Novák, jenž tuto agendu vyřizuje, že na předmětném pozemku 

bude zhotoven průzkumný vrt. Na Váš dotaz, zda odbor geologie vydal společnosti Global-

Geo s. r. o. souhlas k provedení vrtu, jste obdržel odpověď, že souhlas nevydal a ani 

vydávat nebude. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ministerstvo, odbor geologie, neustoupilo z podmínek, které stanovilo ve své výzvě 

ze dne 19. 4. 2017 a rovněž ve výzvě ze dne 26. 4. 2017 (které máte obě 

k dispozici), kde výslovně žádalo odpovědného řešitele plánovaných geologických 

pracích, aby o těchto podmínkách informoval zhotovitele prací. Jasně je zde 

uvedeno, že průzkumné práce bude možné zahájit až po souhlasu odboru geologie 

právě na základě předložení uvedených podkladů, které budou splňovat požadavky 

stanovené zákonem o geologických pracích a jeho prováděcími předpisy. Vzhledem 

k tomu, že všechny požadované podklady byly odboru geologie řádně předloženy, 

byl dne 16. 5. 2018 následně vydán i souhlas k zahájení předmětných průzkumných 

prací. 

 

Ad 2) Ministerstvo, odbor geologie, shromáždilo veškeré podklady (tedy i informace 

k bodu 8 výzvy odboru geologie), které splňovaly požadavky stanovené zákonem o 

geologických pracích a jeho prováděcími předpisy, a na jejich základě dospělo 

k závěru, že ověřením existence a vlivu vrtu pro tepelné čerpadlo z roku 2012 není 

možné podmiňovat provedení geologických průzkumných prací.  

Ve věci vrtu z roku 2012 proběhlo místní šetření provedené vodoprávním úřadem 

v roce 2016, podle jehož závěrů se nepodařilo přítomnost vrtu prokázat. Na šetření 

tohoto problému byla zaměřena kontrola ministerstva, jejíž provedení uložil 

náměstek ministra Ing. Dolejský odboru geologie v reakci na Vaši stížnost. Kontrola 

byla zaměřena především na to, aby ověřila okolnosti vybudování vrtu a zjištění, 

zda se jednalo o průzkumný vrt či „černou stavbu“. Protokol o kontrole byl 

vypracován dne 4. 12. 2017; výsledkem kontroly bylo, že se nepodařilo prokázat, 

zda se jednalo o průzkumný vrt, vybudovaný v rámci geologických prací.  

Veškeré informace o provedené kontrole a její závěry jsou obsaženy v usnesení 

o postoupení pro nepříslušnost odboru geologie ministerstva ze dne 22. 12. 2017, 

č. j. MZP/2017/660/333, které Vám bylo zasláno na vědomí. 

 

Ad 3) Žádné další dokumenty v této věci nebyly vyžadovány. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


