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Závazná část 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr 
zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem 

„Milíkov – jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumné vrtu 
na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček“ 

(dále též jen „záměr“)  

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 
Záměr „Milíkov – jímání, úprava a kumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k ú. Milíkov 
a vodovod pro 23 RD včetně odboček“ naplňuje svým rozsahem a charakterem ustanovení bodu 14              
– Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného 
limitu (limit 200 m), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměr 
byl posuzován dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
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Kapacita (rozsah) záměru: vodovodní řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm   741,80 m 
     sekční vodovodní šoupata DN 80 mm    3 ks 
    podzemní hydranty      3 ks 
    vodovodní odbočky      24 ks 
    celková délka odboček      84,33 m 
    hloubka vrtu (studny)      60,0 m  
    vodojem         
    úpravna vody 
    drenážní systém      90,0 m 
    manipulační plochy – varianta 1     76,6 m2 
              varianta 2     17,0 m2 
 
Umístění záměru: 
Kraj:   Moravskoslezský 
Obec:   Milíkov 
Katastrální území:   Milíkov u Jablunkova 
Pozemky p.č.: 1641/19, 1648/29, 1641/18  

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem je vybudování nového zdroje pitné vody (převedení průzkumného vrtu na vrtanou studnu) 
s podzemním vodojemem a úpravnou vody. Součástí je také nový vodovodní řad včetně vodovodních 
odboček.  

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Předmětem záměru je příprava realizace výroby a distribuce pitné vody pro část obce Milíkov, 
která je v dnešní době bez možnosti napojení na veřejný vodovod. Součástí záměru jsou objekty pro jímání, 
úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody včetně odboček pro napojení vodovodních přípojek, 
které jsou zakončeny zátkou většinou na hranici pozemku napojované nemovitosti. Součástí jsou rovněž 
odkalovací a odvzdušňovací objekty vodovodu (podzemní hydranty), uzavírací zemní armatury, objekt 
úpravny vody a vodojemu, el. přípojka NN včetně elektroměrového pilíře, instalační rozvod elektrické energie 
z elektroměrného pilířku do objektu úpravny vody, kanalizační přípojka oddílné splaškové kanalizace 
pro odvádění pracích vod z procesu úpravy surové vody, manipulační plochy u objektu úpravny vody a zhlaví 
vrtu a drenážní potrubí.  
SO 01 Vodovodní řad a vodovodní odbočky – vodovodní řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm s vnější 
ochrannou vrstvou. Délka 741,80 m. Na vodovodním řadu bude 24 ks vodovodních odboček v celkové délce 
84,33 m. Trasa vodovodu kříží stávající podzemní inženýrské sítě. Dále dojde ke křížení dvou vodotečí 
(bezejmenné vodní toky ve správě Povodí Odry s.p.). Vodoteče budou kříženy v místě stávajících mělkých 
trubních propustků z betonových trub a to otevřeným výkopem. Vodovodní potrubí bude uloženo v místě 
křížení od chrániček DN 200 mm délky 3,0 m. V místních komunikacích s ACO krytem bude potrubí uloženo 
tak, že bude provede výřez krytu místní komunikace po obou stranách rýhy. V trasách narušených realizací 
stavby splaškové kanalizace se předpokládá pouze odtěžení materiálu bez nařezání povrchových vrstev. 
Vodovodní potrubí bude pokládáno do otevřené rýhy. V Na trase řadu budou instalovány na odbočkách 
podzemní hydranty dvojčinné DN 80 mm, 2 x kalníky a 1 x vzdušník a 3 ks sekčních šoupat DN 80 mm.  
SO 02 Vrtaná studna – v zájmové lokalitě bylo v minulosti realizováno průzkumné dílo – vrt. 
Tento průzkumný vrt bude převede na vodní dílo – vrtanou studnu. Studna bude sloužit k posílení dodávek 
pitné vody pro veřejnou potřebu (obce).  
SO 03 Úpravna vody a vodojem – vodojem je tvořen dvěma zásobními komorami objemu 10 m3 a armaturní 
komorou s vestavěnou jímkou pracích vod. Jedná se o prefabrikované ŽB zastropené nádrže vnějších 
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půdorysných rozměrů 2 ks 3,8 x 2,7 m a 1 ks 3,6 x 2,6 m. Přístup do komor je zajištěn revizními otvory 
ve stropní konstrukci a navazujícími vstupními žebříky. Z vnější strany budou nádrže opatřeny asfaltovým 
nátěrem a nopovou fólií, u stropní konstrukce bude doplněn tepelná izolace z extrudovaného polysterenu. 
Úpravna vody je zastřešená nádstavba založená na stropních konstrukcích nádrží vodojemu a armaturní 
komory. Nosná konstrukce je tvořena skeletem z oplášťovaných lepených dřevěných KVH hranolů. Vnější 
půdorysné rozměry objektu jsou 6,26 x 2,6 m. Střecha sedlová. Přístup je zajištěn vchodovými dveřmi, 
odvětrání prostoru je zajištěno větracími otvory zakončenými na fasádě krycími mřížkami. Dešťové vody 
jsou navedeny do odvodňovacího žlabu délky 18 sa navazujícím stavebním objektem SO 04 Drenážní systém 
základové spáry.  
Terénní úpravy – násypy zemních těles budou plynule navázány na stávající rostlý terén. Povrch 
nezpevněných ploch bude opatřen vrstvou z ornice tl. Min. 200 mm a oset travní směsí.  
SO 04 Drenážní systém základové spáry – objekt je navržen k odvodnění základové spáry objektu vodojemu 
a úpravny vody. Celková délka drenážního potrubí DN 80 mm je 90,0 m.  
SO 05 Manipulační plochy – zpevněné manipulační plochy jsou navrženy pro zajištění bezpečné obsluhy 
provozu úpravny vody a vodojemu. Plocha je po obvodu stabilizována silniční obrubou kladenou 
do betonového lože a příčně stabilizována zapuštěnými betonovými bloky. Odvodnění je navrženo vsakem 
do nezpevněného terénu.  
SO 06 neobsazeno. 
SO 07 Přípojka NN. 
SO 08 Úpravna vody – silnoproud. 
Provozní soubory: 
PS 01 Čerpání vody – instalace ponorného čerpadla s frekvenčním měničem. Výtlačné potrubí DN 50 mm. 
Čerpadlo je spouštěno hladinovými sondami umístěnými ve VDJ. Indukční průtokoměr instalovaný na výtlaku 
z vrtu bude podávat informaci o aktuálním průtoku do řídícího systému frekvenčního měniče ponorného 
čerpadla a měnit otáčky motoru tak, aby se čerpané množství z vrtu udrželo v blízkosti požadovaného 
průtoku.  
PS 02 Úpravna vody (technologie) – úpravna vody je navržena tlaková, kapacita úpravny vody je Q24 = 
24 m3/den. Čerpaná surová voda v tlakovém režimu bude navedena do tlakového homogenizéru s objemem 
0,5 m3. Do homogenizéru bude dávkován koagulant, který se se surovou vodou důkladně promísí. 
Z homogenizéru bude surová voda s koagulantem odváděna tlakovým potrubím DN 50 mm do tlakové 
flokulační komory (objem 0,5 m3). Do propojovacího potrubí bude dávkován KMnO4. Ve flokulační komoře 
dojde k vyvločkování kalu a hydrosměs upravované vody bude tlakovým potrubím přivedena na automatický 
pískový filtr DN 800 mm s řídící jednotkou s pískovou náplní. Při průchodu hydrosměsi budou na pískovém 
loži zachyceny kalové vločky a filtrovaná upravovaná voda odteče v tlakovém režimu na tlakový filtr průměru 
800 mm s náplní GAU (granulované aktivní uhlí). Pro průchodu GAU filtrem v talkovém režimu 
bude upravená voda bakteriologicky zabezpečena dávkováním roztoku NaClO. Řízení dávkování 
bude vodoměrem osazeným za GAU filtrem před nátokem do vodojemu. Propojovací potrubí a armatury jsou 
navržen z PE nebo PVC materiálu PN 10 s atestem pro styk s pitnou vodou. Tlakové nádoby jsou navržen 
z potravinářské oceli. Úpravna je navržena v poloautomatickém režimu. Praní filtru je ruční.  
PS 03 Úpravna vody – MAR 
1. okruh MAR – čerpání surové vody a hlídání minimální hladiny ve vrtu včetně přenosu hlášení poruch 
2. okruh MAR – dávkování chemikálií 
3. okruh MAR – hlídání hladin ve VDJ včetně přenosu hlášení dosažení minimální hladiny 
4. okruh MAR – požární a bezpečnostní hlásiče 
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Oznamovatel: (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu) 
obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov 
 
Zpracovatel oznámení: 
Ing. Michal Řezníček, VIVA PROJEKT s.r.o.  
 
Podklady pro vydání rozhodnutí: 
- Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  

(Ing. Michal Řezníček, VIVA PROJEKT s.r.o.) včetně příloh, projektová dokumentace pro společné 
povolení (VIVA PROJEKT s.r.o., zak.č.: 642/2020, 03/2021) 

- Vyjádření obdržená v průběhu zjišťovacího řízení (specifikace dále v textu). 
 
Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel dne 30.5.2022 oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí záměru „Milíkov – jímání, úprava a kumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 
1648/26 k ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček“ oznamovatele: obec Milíkov, IČO: 004 92 621, 
se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov.  
 
Jako součást oznámení (Ing. Michal Řezníček) bylo mj. doloženo stanovisko AOPK, regionální pracoviště 
SCHKO Beskydy č. j. SR/0546/BE/2021-2 ze dne 6.10.2021, ve kterém se uvádí, že vzhledem k umístění, 
rozsahu a charakteru stavby je vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů 
druhů, k jejichž ochraně byla určena evropsky významná lokalita Beskydy a ptačí oblast Beskydy a ani 
nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území určeno. 
Dále bylo doloženo Vyjádření hydrogeologa k povolení k nakládání s podzemními vodami (Ing. Radim 
Pětvalský, únor 2022) a Hluková studie (ENVIFORM a.s., říjen 2021).  
 
Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 75644/2022 ze dne 
1.6.2022. Informace o oznámení záměru č. j. MSK 75656/2022 ze dne 1.6.2022 byla na úřední desce 
krajského úřadu zveřejněna dne 3.6.2022, na úřední desce obce Milíkov byla tato informace zveřejněna dne 
3.6.2022. Lhůta pro vyjádření byla stanovena na 3.7.2022.  
Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí  
a veřejné zdraví, zda bude posuzován v celém rozsahu zákona posuzování vlivů na životní prostředí a zda 
může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. 
Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, 
že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom 
rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „správní řád“). 
 
Záměr byl zařazen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí do bodu 14 – Hlubinné geotermální vrty 
a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (limit 200 m), 
kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměr byl posuzován dle § 4 odst. 1 
písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
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Charakteristika záměru: 
Záměrem je převedení průzkumného vrtu na vrtanou studnu, která bude sloužit pro zásobování obyvatel 
vodou. Součástí je také vodovodní řad s odbočkami, vodojem a úpravna vody, odvodnění areálu, drenážní 
systém, manipulační plochy, terénní úpravy a potřebné přípojky.  

Záměr byl předložen pouze v jedné uvažované variantě, v rámci oznámení záměru nejsou tudíž hodnoceny 
varianty záměru.  
 
S ohledem na kritéria přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl příslušný úřad 
hodnocení vlivů záměru také na základě: 
- velikosti záměru: Vrtaná studna o hloubce 60 m, vystrojená pažením o průměru 125 mm. Vodovodní 

řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm v celkové délce 741,8 m, 24 odboček v celkové délce 84,33 m.  
- kumulace vlivů záměru: Kumulace vlivů se s ohledem na charakter a umístění záměru nepředpokládá.  
- využívání přírodních zdrojů (zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti): Záměrem nedojde k záboru 

zemědělského půdního fondu. Záměr bude realizován na lesních pozemcích a bude nutné dočasné odnětí 
z PUPFL na dobu 120 dní. Plocha dočasného odnětí činí celkem 26,2 m2. Záměrem nedojde 
k významnému ovlivnění biologické rozmanitosti území. Z vrtu bude docházet k jímání surové vody, 
která bude vedena do úpravny, max. roční kapacita je 8 928 m3/rok. Stavební práce a provoz stavby 
nevyžadují napojení na zdroje energií s výjimkou elektrické energie. Provoz stavby vyžaduje napojení 
na oddílnou splaškovou kanalizaci.  

- nutnosti budování dopravní infrastruktury: objekt studny je pro obslužnou dopravní techniku přístupný 
po rozvětvené síti místních komunikací obce Milíkov. Z místních komunikací je pro pravidelnou provozní 
údržbu přístupná také trasa navrženého vodovodu.   

- produkci odpadů: Při provozu zařízení bude vznikat minimum odpadů. Budou vznikat odpady typu 
Papírové a lepenkové obaly, Plastové obaly, Směsné obaly, komunální obaly, Kalové vody (likvidace 
na ČOV Mikulovice), kaly z čištění odpadních vod (do splaškové kanalizace obce Milíkov), pevné odpady 
z primárního čištění (z česlí a filtrů). O opadech bude vedena evidence a bude s nimi nakládáno v souladu 
s platnou legislativou.   

- znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů: Vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru 
se nepředpokládá významné navýšení rušivých vlivů v dotčeném území nebo případného negativního 
ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru. Vlivy na horninové prostředí, faunu, floru, ovzduší a klima 
se nepředpokládají. Navrhovaným záměrem by nemělo dojít k významnému ovlivnění hlukové situace. 
Z vrtu bude docházet k jímání vody. Z vyjádření hydrogeologa (Ing. Radim Pětvalský, březen 2020) 
vyplývá, že vliv čerpání na povrchový vodní zdroj (potok Kopytná) a jímané pramenné vývěry v této 
oblasti je zanedbatelný. Dosah deprese bude cca 191 m, přičemž dojde k ovlivnění hladiny podzemní 
vody ve stávající studni na pozemku p.č. 1600/4. Celková spotřeba podzemní vody pro účely posílení 
stávajícího zdroje pitné vody je v porovnání s dynamicky se obnovujícími přírodními zásobami v povodí 
zanedbatelná a odběrem podzemní vody nedojde k ovlivnění vodních na vodu vázaných ekosystémů.  
 

Umístění záměru: 
Stáj bude umístěna na pozemcích p.č. 1641/19, 1648/29, 1641/18 v k. ú. Milíkov u Jablunkova.  
Lokalita je umístěna mimo stanovená záplavová území.  
Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Beskydy. Neleží v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. V okruhu 100 m od lokality nejsou 
dokumentována ochranná pásma vodních zdrojů 
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Záměr se nenachází v chráněném území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Záměr neleží v území, 
které je součástí územního systému ekologické stability regionálního charakteru.  
Záměr se nachází na územích CHKO Beskydy (3. zóna). K záměru bylo doloženo závazné stanovisko AOPK 
regionální pracoviště SCHKO Beskydy, č.j. SR/0549/BE/2021-2 ze dne 6.10.2021, ve kterém souhlasí 
s umístění a povolením stavby. Rovněž zde byl vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. 
Lokalita není součástí území přírodních parků a v lokalitě záměru se nevyskytují mokřady, horské oblasti, ústí 
řek, lesy, významné krajinné prvky nebudou záměrem ovlivněny. 
Záměr není situován do lokality s prokázanými archeologickými nálezy. Záměr přímo neleží v ploše 
historického nebo kulturního významu.  
Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území. 
 
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: 
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
S ohledem na charakter a velikost záměru se vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví nepředpokládá. Záměrem 
je rozšíření stávající obecní vodovodní soustavy pro bezporuchové zásobování pitnou vodou. 
Vlivy na ovzduší a klima 
Mírné vlivy na ovzduší mohou nastat v období výstavby, tyto však budou časově omezené a je možné 
je vhodnou organizací výstavby eliminovat. Během provozu záměru se vlivy nepředpokládají. Vliv realizace 
záměru na ovzduší a klima v porovnání se stávajícím stavem jsou hodnoceny jako akceptovatelné. 
Vlivy na povrchové vody a podzemní vody 
Záměrem je odběr podzemních vod z vrtané studny pro posílení zásobování obce. Vliv záměru na podzemní i 
povrchové vody byl posouzen Hydrogeologem a nebude s ohledem na požadovaný odběr významný.  
Vlivy na půdu 
Záměr nevyžaduje vynětí ze ZPF.  
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Záměrem se nepředpokládá významné ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů. 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Záměrem se nepředpokládá významné ovlivnění fauny, flóry a ekosystémů. Záměr je umístěn v CHKO 
Beskydy, které k němu vydalo souhlasné závazné stanovisko.  
Vlivy na hmotný majetek či kulturní památky  
Záměr nemá vliv na hmotný majetek ani na kulturní památky.  
Vlivy na hlukovou situaci v lokalitě  
K záměru byla zpracována hluková studie, z jejich výsledků vyplývá, že vlivem provozu vodárny nedojde 
k překročení hygienických limitů u nejbližší obytné zástavby v denní ani v noční době.  
Vliv vibrací se nepředpokládá. 
Při realizaci ani provozu záměru nelze předpokládat jeho přeshraniční vliv.  
 
Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, 
že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení 
zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí. 
 
Vypořádání vyjádření obdržených k záměru: 
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteru záměru, jeho umístění, kapacity a charakteristiky 
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předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad 
vycházel především z oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (Ing. Michal Řezníček), příloh oznámení (vyjádření hydrogeologa, hluková studie) a z vyjádření 
doručených k předloženému oznámení záměru.  
 
Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 3.6.2022 na úřední desce krajského úřadu a na internetu 
www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů – EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod 
názvem: Milíkov – jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov 
a vodovod pro 23 RD včetně odboček. Veškeré informace o záměru jsou zveřejněny také na webových 
stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2277.  
 

Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru byla stanovena na 3.7.2022 (vzhledem k tomu, že se 
jedná o neděli, byla lhůta pro zaslání vyjádření posunuta na 4.7.2022).  
 
Krajský úřad konstatuje, že účastníky řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů jsou dle § 27 odst. 1 oznamovatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv 
nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 2 dotčené osoby, 
pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.  
Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, je: obec Milíkov, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov, IČO: 004 92 621, 
(oznamovatel). 
Dotčená veřejnost se zjišťovacího řízení předloženého záměru neúčastnila. 
 
Ve výše uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili (seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný 
úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení): 

1. dotčený správní orgán Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO: 416 93 
205, se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava (č. j. ČIŽP/49/2022/5617 ze dne 1.7.2022), 

2. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (č. j. MSK 92744/2022 ze dne 30.6.2022), 

3. dotčený územní samosprávný celek obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 
Milíkov (č.j. 2022/Bo ze dne 29.6.2022), 

 

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu 
nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–EIA, SEA                     
– Projednávané záměry, a to pod názvem: Milíkov – jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného 
vrtu na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček nebo na adrese 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2277. 

 
V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčenými správními orgány ani dotčeným 
územním samosprávným celkem nebylo požadováno posuzování záměru v celém rozsahu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčená veřejnost se k předloženému záměru ve zjišťovacím řízení 
nevyjádřila.   
 

http://www.msk.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://www.msk.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2
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Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru následovně (souhrnné vypořádání vyjádření 
obdržených v průběhu zjišťovacího řízení): 
 
1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření uvádí, 

že nemá k oznámení zásadní připomínky a nepožaduje posuzování v celém rozsahu dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené požadavky jsou řešitelné v rámci následných řízení. 

Z hlediska ochrany přírody ČIŽP, vzhledem k výskytu tůní s možným výskytem zvláště chráněných 
druhů živočich v blízkosti zamýšleného záměru požaduje zpracování přírodovědného průzkumu, a dále 
aby bylo v rámci realizace stavby zajištěno, aby nedošlo k negativním zásahům do těchto vodních ploch.  

Oznamovatel k následným správním řízením předloží přírodovědný průzkum dle požadavku ČIŽP 
a bude postupovat podle jeho výsledků. Zajistí, aby nedocházelo k negativním zásahům do vodních 
ploch (tůní) v okolí záměru. 

Uvedená upozornění nemají vliv na výsledek posuzování záměru dle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí.   

 
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

jako dotčený správní orgán, nemá k posuzovanému záměru připomínky. Ve svém vyjádření upozorňuje 
na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 sb., o odpadech a zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích. 

Uvedená upozornění nemají vliv na výsledek posuzování záměru dle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 

3. Obec Milíkov, souhlasí se záměrem bez podmínek. 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 
S ohledem na výše uvedené (na informace předložené v rámci oznámení záměru, na povahu, umístění, 
rozsah záměru, velikost a významnost vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, na podstatu a znění 
vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení a vlastního zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 
uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) bylo zjištěno, že záměr nemá 
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno v závazné části 
tohoto rozhodnutí. Upozornění a podmínky vyslovené v doručených vyjádřeních jsou upozorněním 
pro oznamovatele a lze je zohlednit v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů.  
V rámci následných správních řízeních je oznamovatel rovněž povinen se řídit opatřeními navrženými 
v jednotlivých podkladových studiích, posudcích a oznámení záměru, jelikož pouze za předpokladu plnění 
požadavků v nich uvedených, je vydáván tento závěr zjišťovacího řízení.   
 
Dle předložených podkladů, z nichž příslušný úřad při svém hodnocení záměru vycházel, vyplývá, 
že záměrem nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí na zdraví obyvatel v lokalitě záměru 
a jejím okolí.  
 
Krajský úřad, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územní 
samosprávný celek (obec Milíkov) o zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to po dobu nejméně 
15 dnů na své úřední desce.  
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání 
proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním 
učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního 
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem 
je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
Ing. Dana Kučová  
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství    
 
Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
Mgr. et Mgr. Ondřejem Turským 
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 
 
Rozdělovník  

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou: 
1. Oznamovatel: obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov, prostřednictvím 

zmocněnce VIVA PROJEKT s.r.o., se sídlem Zadní 283, 747 41 Branka u Opavy 

 

2. Dotčené územní samosprávné celky: 
a) Moravskoslezský kraj, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov 
  

3. Dotčené orgány: 
a) Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 002 96 759, se sídlem 

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, 
b) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO: 416 93 205, se sídlem 

Valchařská 15, 702 00 Ostrava, 
c) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO: 710 09 167, se sídlem 

Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 708 90 692, 28. 

října 117, 702 18 Ostrava, 
 

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky 
obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov - k vyvěšení na úřední desku 
územního samosprávného celku dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  
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