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Praha dne 10. června 2020
Č. j.: MZP/2020/130/471
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/169
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Chocholouskova@mzp.cz

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

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 31. května 2020 žádost
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, pana Milana Maruše, bytem (dále jen „žadatel“), ve Vašem
právním zastoupení. V žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1)

sdělení, zda Vám v souladu s právní úpravou byla zaslána projektová dokumentace
stavebníka Ing. Jiřího Pavla, stran provádění vrtu v hloubce (podle projektu 140 m)
pozemku parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl realizován dne
06.05.2019, a v kladném případě sdělení, kdy a jakou formou se tak stalo,

2)

sdělení, zda Vám v souladu s právní úpravou byla zaslána žádost stavebníka Ing.
Jiřího Pavla, o udělení souhlasu k zahájení provádění vrtu v hloubce (podle projektu
140 m) pozemku parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl
realizován dne 06.05.2019, a v kladném případě zaslání kopie této žádosti,

3)

sdělení, zda Vám v souladu s právní úpravou bylo zasláno oznámení stavebníka Ing.
Jiřího Pavla, o zahájení provádění vrtu v hloubce (podle projektu 140 m) pozemku
parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl realizován dne
06.05.2019, a v kladném případě zaslání kopie tohoto oznámení,

4)

sdělení, zda byl stavebníkovi Ing. Jiřímu Pavlovi, udělen souhlasu k zahájení provádění
vrtu v hloubce (podle projektu 140 m) pozemku parcelní číslo v katastrálním území a
obci Písek, kdy vrt byl realizován dne 06.05.2019, a v kladném případě zaslání kopie
tohoto souhlasu,

5)

sdělení, zda Vám v souladu s právní úpravou bylo zasláno oznámení stavebníka Ing.
Jiřího Pavla, o ukončení provádění vrtu v hloubce (podle projektu 140 m) pozemku
parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl realizován dne
06.05.2019, a v kladném případě zaslání kopie tohoto oznámení, sdělení, zda Vám
v souladu s právní úpravou bylo zasláno vyjádření geologa stran realizace stavby
stavebníka Ing. Jiřího Pavla, o ukončení provádění vrtu v hloubce (podle projektu 140
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m) pozemku parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl realizován
dne 06.05.2019, a v kladném případě zaslání kopie tohoto oznámení,
6)

sdělení evidenčního čísla projektu geologických prací stran realizace stavby stavebníka
Ing. Jiřího Pavla, o ukončení provádění vrtu v hloubce (podle projektu 140 m)
pozemku parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl realizován dne
06.05.2019,

7)

sdělení, zda jste realizovali místní šetření stran provádění vrtu v hloubce (podle
projektu 140 m) pozemku parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl
realizován dne 06.05.2019,

8)

sdělení, zda byla ve věci provádění vrtu v hloubce (podle projektu 140 m) pozemku
parcelní číslo v katastrálním území a obci Písek, kdy vrt byl realizován dne
06.05.2019, učiněny úkony podle správního řádu a/nebo zvláštních zákonů, tj.
rozhodnutí, souhlasy, jiné úkony bez ohledu na jejich označení a zaslání
materializované kopie těchto úkonů včetně případné fotodokumentace,

9)

sdělení, zda byla kontaktována realizační firma za účelem předložení dokumentace
prováděného vrtu, tj. stavební deník, fotodokumentace, vyúčtování, vyjádření osob
provádějících stavbu, dokumentace provedeného díla atp. a v kladném případě zaslání
všech těchto podkladů a dokladů,

10)

sdělení všech řízení a jejich spisových značek pod nimiž je předmětný vrt u Vašeho
úřadu projednáván, sdělení, zda níže připojená fotodokumentace je dostatečným
podkladem pro úkony spočívající v prověření parametrů realizovaného vrtu či nikoliv.
V negativním případě prosím o sdělení, jaké doklady je zapotřebí předložit, aby se Váš
úřad nezákonně prováděnou stavbou zabýval.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že z Vámi podané žádosti není zřejmý účel provádění 140
m hlubokého vrtu; zda se jednalo o provedení průzkumného vrtu nebo o budování vodního díla
(vrtané studny) či vrtu pro tepelné čerpadlo.
Ani jedna z povinností či úkonů uvedených v dotazech pod body 1) – 6) a 8) – 11) nespadá do
kompetencí ministerstva a ministerstvo nevede v této věci žádné řízení a ani nebylo
stavebníkem o uvedené akty žádáno. Rovněž nepřísluší ministerstvu realizaci vrtu, který by byl
proveden v rozporu s předpisy, nijak řešit či posuzovat. Kompetentním úřadem pro vyřízení
Vašich dotazů je příslušný vodoprávní, případně stavební úřad.
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Pokud jde o dotaz pod bodem 7), není zcela zřejmé, zda se v předmětné věci jedná skutečně
o geologické práce podle zákona č. 62/1988, o geologických pracích (dále jen zákon č. 62/1988
Sb.“). Ministerstvo k tomuto bodu nedisponuje žádnými bližšími informacemi.
Pokud jde o dotaz pod bodem 12), ministerstvo konstatuje, že připojená fotodokumentace není
dostatečným podkladem pro úkony spočívající v prověření parametrů realizovaného vrtu.
Předloženy by pak měly být veškeré dokumenty, které jsou v této věci k dispozici. Ostatní
doklady by si ministerstvo vyžádalo od kontrolované osoby. K tomuto bodu si dovolujeme
upozornit, že ministerstvo by se předmětnou věcí blíže zabývalo, pokud by byl vznesen
požadavek na rozhodnutí v pochybnostech, zda se v daném případě jednalo o geologické práce
(§ 2 odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb.), nebo by bylo rozhodnuto, že se jednalo o geologické práce
či v případě, že by tato skutečnost byla zřejmá a byl by vznesen požadavek na provedení
kontroly geologických prací (§ 19 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb.).
K Vašim dotazům dále dodáváme, že pokud by se jednalo o studnu k odběru podzemních vod,
příslušným vodoprávním úřadem k jejímu povolení, coby stavby vodního díla a též k povolení
k odběru podzemních vod z ní, by byl podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Písek, odbor životního
prostředí. Odvolacím orgánem by byl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví. Pro úplnost uvádíme, že ústředním vodoprávním úřadem ve věcech
povolování staveb vodních děl a též odběru podzemních vod, je Ministerstvo zemědělství.
Pokud by se jednalo o vrt na tepelné čerpadlo k využití energetického potenciálu podzemních
vod, u kterého nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody, není k němu třeba dle § 8
odst. 3 písm. e) vodního zákona povolení k odběru podzemních vod. Podle § 17 odst. 1 písm. g)
vodního zákona k němu vydává příslušný vodoprávní úřad souhlas.
Nejsou-li pro projektování tepelného čerpadla nebo studny využitelné závěry z předchozích
geologických prací v daném území, je nutné provést geologický průzkum – zjišťování
a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů (§ 2 odst. 1 písm. d) zákona
č. 62/1988 Sb.).
Organizace, která provádí geologický průzkum obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30
metrů, nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 metrů, je podle § 6 odst. 3
zákona o geologických pracích povinna zaslat krajskému úřadu projekt geologických prací, a to
nejméně 30 dní před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. Krajský úřad se
k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.
V odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou
geologickou službou, biologického hodnocení nebo jiného odborného posouzení nebo podkladu.
Dále je organizace podle § 7 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb. povinna geologické práce evidovat
u České geologické služby a podle § 9a odst. 3 tohoto zákona nejméně 15 dní předem

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

3/4

Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

geologické práce spojené se zásahem do pozemku oznámit obci, na jejímž území mají být
provedeny.
Vrtání vrtů s délkou nad 30 metrů je činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném
znění. Podle § 5 odst. 4 tohoto zákona je organizace, která provádí vrtné práce, povinna ohlásit
obvodnímu báňskému úřadu (zde Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského
a Jihočeského) zahájení, přerušení a ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem, a to
v rozsahu a lhůtách stanovených vyhláškou č. 104/1988 Sb.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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