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Projekty geologických průzkumných 
prací 



Dostupné dokumenty 
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Předpis č. 369/2004 

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 
geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. 
 

Předpis č. 62/1988  

Sb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
 

Žádosti a rozhodnutí o stanovení průzkumných území 
 

Zadávací dokumentace:  Veřejná zakázka - Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro 
zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v 
etapě vyhledávání  

 

 

 



Projekt geologických prací (Předpis č. 369/2004) 
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Projekt geologických prací má být vypracován před samotným průzkumem 

Změny a nové práce mají být do projektu neprodleně doplněny  
 

Začít provádět práce před schválením projektu lze pouze ze závažných důvodů : 

     hrozící ekologická újma či havárie 

     živelná událost 

     likvidace následku víše zmíněných 
 

Projekt musí obsahovat: druh metodiku a rozsah prací 

         lokalizaci prací 

         časový harmonogram prací 

 



Projekt geologických prací (kdy se jich dočkáme a vliv samospráv)  
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Projekty budou zpracovány až v rámci veřejné zakázky o provedení průzkumu 

Rozhodnutí MŽP: 

na lokalitách Hrádek, Horka a Kraví hora má být projekt  geologických prací projednán s obcemi 
před zahájením prací 

na lokalitě Březový potok mají být s projektem seznámeni všichni účastníci řízení 

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: 

mají být splněny všechny podmínky obsažené v rozhodnutí o pú 

ale přímo uvedeno je jen že projekt má být odeslán k vyjádření na „Krajský úřad apod.“ 
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Projekt geologických prací (kdy se jich dočkáme a vliv samospráv)  

Na lokalitách Hrádek, Horka a Kraví hora mají být všichni účastníci řízení upozorněni na kontroly a 
inspekce prováděné během geologických prací a mohou se jich zúčastnit. Zároveň  mají být 
seznámeni s dílčími zprávami o průběhu prací. 

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky ale uvádí pouze že se zástupci samospráv mohou zúčastnit 
kontrolních dnů. 
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Projekt geologických prací (plánované práce) 

Nebudou prováděny technické práce spojené se zásahem do pozemků  (rozhodnutí MŽP o pú) 

 

Technické práce se zásahy do pozemků možné pouze  po podání žádosti o změnu rozhodnuti 

(Hrádek, Horka a Kraví hora) 

Zároveň v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce jsou ustanovení které takové práce řeší 
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Projekt geologických prací (plánované práce) 

Dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce  

Geologické mapování 

Hydrogeologické mapování 

Geofyzikální průzkum 

Odběr vzorků 
 

Rozhodnutí MŽP o pú hovoří na lokalitách Horka, Hrádek, Magdaléna a Kraví hora navíc o  

plošné geochemii. 
 

Vše včetně odběru vzorků má být prováděno pouze nedestruktivními metodami a ručním zařízením. 

 



používaní mělkých vrtů 
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Hydrogeologické mapování 

Plošná geochemie 

 

 používaní výbušnin 
Reflexní a refrakční seismika 

 

 kopné práce 

Geologické a hydrogeologické mapování 

Plošná geochemie 
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Jak by se dal obejít neexistující plán průzkumných prací ? 
 

Drobné zakázky v lokalitách ? 

 

Průzkum v okolí JEDU a JETU ? 
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„Zhotovitel zajistí zřetelnou identifikaci svých pracovníků a pracovníků Subdodavatelů v 
Průzkumných územích včetně viditelných identifikačních karet.  

Pracovníci Zhotovitele a Subdodavatelů se budou chovat vůči místním obyvatelům 
zdvořile a mohou je informovat o jimi přímo vykonávané práci.“ 

 

 

 


