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 "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" 

 
Veřejná vyhláška 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část 

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále 
jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 27 odst.1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako 
speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 
a § 115 stavebního zákona, žadateli, kterým je  
 

Obec Milíkov, IČO 00492621, Milíkov 200, 739 81  Milíkov 
 
 

ČÁST  A 
 

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

I. vydává  

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona, 
povolení k nakládání s vodami 

 

 

- k odběru podzemních vod z vrtané studny umístěné na pozemku parc. č. 1648/26 
v katastrálním území Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov u Jablunkova, kraj Moravskoslezský, 
v tomto rozsahu: 
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Rozsah povoleného nakládání s vodami: 
Průměrný povolený odběr ………………………………………………….. 0,118 l/s 
Maximální povolený odběr …………………………………………………. 0,4 l/s 
Maximální měsíční odběr ………………… ...……..………………………. 310 m3/měs. 
Maximální roční odběr ……………………….……………………………… 3.650 m3/rok 
 
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:    12 
Původ (odebírané) vody:   zvodněný systém s průlino-puklinovou prospustností 

hornin, hlubšího oběhu podzemní vody 
Vydatnost vodního zdroje:  52,0 m3/den 
Typ odběrného objektu:        vrtaná studna 
Popis odběrného místa:  pozemek parc. č. 1648/26 v katastrálním území 

Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov u Jablunkova 
Číslo hydrogeologického rajonu:       HGR 3211 – Flyš v povodí Olše 
Číslo útvaru podzemních vod:  32110  
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-0170-0-00 

 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: 

- odběr podzemních vod pro veřejný vodovod 
 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: 

- do 31.12.2036 
  

Orientační poloha místa odběru udána v souřadnicovém systému JTSK:  
X: 1.131.873             Y: 442.940 
 
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě 
tohoto povoleného nakládání. 
 

Vodoprávní úřad v souladu s § 9, odst. 1 vodního zákona stanovuje pro povolení 
k nakládání s podzemními vodami následující podmínky: 

1. Množství odebírané podzemní vody nepřesáhne povolené množství. 

2. Před zahájením budování nové studny musí investor zaznamenat výšku hladiny a hloubku 
dna sousední studny, byla-li zjištěna v rámci zpracovaného hydrogeologického průzkumu 
a posouzení zvodněných vrstev podzemních vod. 

3. V souladu s § 29, odst. 2 vodního zákona každá osoba, která způsobí při provozní činnosti 
ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, 
popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, 
kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje a dále provést podle 
místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá 
v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout 
jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož 
užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. 
Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody. 

4. Plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být jakkoliv znečišťována a nejsou na ní 
dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody (např. zřizování hnojišť 
a kompostu, skladování látek ohrožujících jakost podzemních vod). 

5. Oprávněný z odběru podzemních vod v množství alespoň 1000 m3 v kalendářním roce nebo 
100 m3 v kalendářním měsíci má povinnost měřit množství vody, se kterou nakládá 
a předávat výsledky tohoto měření příslušného správce povodí. 

Účastníkem řízení ve věci povolení k odběru podzemních vod podle § 27 odst. 1 správního řádu 
je: Obec Milíkov, IČO 00492621, Milíkov 200, 739 81  Milíkov 
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ČÁST  B 

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

 II. vydává  

na základě ustanovení § 94p stavebního zákona  

společné povolení, 

jímž se schvaluje stavební záměr "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" umístěný na pozemcích parc. č. 1558/2 (trvalý travní porost), 1575/1 
(trvalý travní porost), 1575/2 (trvalý travní porost), 1641/18 (lesní pozemek), 1641/19 (lesní 
pozemek), 1643 (orná půda), 1644/4 (zahrada), 1644/5 (zahrada), 1644/6 (zahrada), 1644/8 
(zahrada), 1648/11 (ostatní plocha), 1648/20 (trvalý travní porost), 1648/26 (ostatní plocha), 
1648/29 (lesní pozemek), 1648/30 (trvalý travní porost), 1648/32 (trvalý travní porost), 1648/41 
(trvalý travní porost), 1648/42 (trvalý travní porost), 1648/53 (zahrada), 1648/75 (ostatní 
plocha), 1648/78 (trvalý travní porost), 1648/79 (trvalý travní porost), 1648/82 (trvalý travní 
porost), 1648/116 (ostatní plocha), 1648/117 (ostatní plocha), 1648/118 (ostatní plocha), 
1648/120 (trvalý travní porost), 1648/121 (trvalý travní porost), 1880/2 (ostatní plocha), 1880/4 
(ostatní plocha) v katastrálním území Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov, kraj Moravskoslezský. 

 
Základní údaje o stavbě: 
druh vodního díla:   vrtaná studna, § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona 
popis místa vodního díla: stavba vrtané studny a vodovodního potrubí na pozemku 

parc. č. 1558/2, 1575/1, 1575/2, 1641/18, 1641/19, 1643, 
1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/8, 1648/11, 1648/20, 
1648/26, 1648/29, 1648/30, 1648/32, 1648/41, 1648/42, 
1648/53, 1648/75, 1648/78, 1648/79, 1648/82, 1648/116, 
1648/117, 1648/118, 1648/120, 1648/121, 1880/2, 1880/4 
v katastrálním území Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov 
u Jablunkova, kraj Moravskoslezský 

vlastník vodního díla:   žadatel 
provozovatel vodního díla:  žadatel 
účel užití vodního díla: zásobování obyvatel vodou  
zkušební provoz:   NE 
stanovení ochranného pásma: NE 
 
Orientační poloha vodního díla v souřadnicovém systému JTSK:  
Studna:   X: 1.131.873             Y: 442.940 
Konec vodovodu X: 1.132.313             Y: 442.628 
 
 
Umístění stavby na pozemku: 
Jedná se o liniovou stavbu na pozemcích parc. č. 1558/2, 1575/1, 1575/2, 1641/18, 1641/19, 
1643, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/8, 1648/11, 1648/20, 1648/26, 1648/29, 1648/30, 1648/32, 
1648/41, 1648/42, 1648/53, 1648/75, 1648/78, 1648/79, 1648/82, 1648/116, 1648/117, 
1648/118, 1648/120, 1648/121, 1880/2, 1880/4 v katastrálním území Milíkov u Jablunkova  
katastrálním území Jablunkov tak, jak je zakresleno ve zmenšeném C.4.3 Situačním výkrese 
v měřítku 1:2000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 
Popis stavby: 
Jedná se o stavbu vodního díla, které se člení na stavební objekty SO 01 Vodovodní řad 
a vodovodní odbočky - vodovodní řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm s vnější ochrannou 
vrstvou o délce 741,80 m, 3ks sekční vodovodní šoupata DN 80mm, 3ks podzemní hydranty na 
odbočkách dvojčinné DN 80mm a 24 ks vodovodních odboček HDPE 100 RC SDR 11 D 32 
o celkové délce 84,33 m, SO 02 Vrtaná studna - jedná se o vrtanou studnu s PVC-U zárubnicí 
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DN 125 o celkové hloubce 60m pod povrchem s manipulační šachtou DN 1000, SO 03 
Úpravna vody a vodojem - vodojem bude tvořen dvěmi zásobními komorami o objemu 10 m3 
a armaturní komorou s vestavěnou jímkou pracích vod, úpravna vody bude zastřešená 
nadstavba založená na stropních konstrukcích nádrží vodojemu a armaturní komory 
o rozměrech 6,26 x 2,6 m s hřebenem střechy +9,95m, součástí tohoto SO je i HDPE 100 RC 
SDR 11 D 63 tlaková přípojka v dílce 98,6m pro dovádění odpadních vod do splaškové 
kanalizace, SO 04 Drenážní systém základové spáry - je navržen k odvodnění základové 
spáry objektu VDJ a ÚV, jedná se o drenážní potrubí DN 800 o délce 90,0m do filtračního 
štěrkového obsypu, SO 05 Manipulační plochy - jsou  navrženy pro zajištění bezpečné 
obsluhy provozu ÚV a vodojemu, SO 07 Přípojka NN - , SO 08 Úpravna vody - silnoproud - 
od svodu ze stávajícího sloupu č. 101 HDS povede podzemní kabelové vedení CYKY-J 5x6 
v chráničce s délkou trasy 99,0m a provozní soubory SP 01 Čerpání vody, PS 02 Úpravna 
vody (technologie) a PS 03 Úpravna vody MAR. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Vymezení území dotčeného vlivem stavby je dáno vymezením, respektive stanovením okruhu 
účastníků řízení, tj. územím pro něž tito účastníci mají vlastnické nebo jiné právo, které může 
být stavbou dotčeno. Jedná se tedy o pozemek, na kterém má být daný záměr uskutečněn, tj. 
pozemek parc. č. 1558/2, 1575/1, 1575/2, 1641/18, 1641/19, 1643, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 
1644/8, 1648/11, 1648/20, 1648/26, 1648/29, 1648/30, 1648/32, 1648/41, 1648/42, 1648/53, 
1648/75, 1648/78, 1648/79, 1648/82, 1648/116, 1648/117, 1648/118, 1648/120, 1648/121, 
1880/2, 1880/4 v katastrálním území Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov u Jablunkova, a dále 
o pozemky st. p. 117/1, 117/2, 121/2, 121/3, 178, 208, 211/1, 214, 360/2, 361, 362, 363, 364, 
367, 377, 574, parc. č. 489/1, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 1535/8, 1558/1, 1560, 
1573/1, 1573/2, 1574/2, 1574/4, 1576, 1577/2, 1580/4, 1580/6, 1580/9, 1580/13, 1580/15, 
1584/2, 1584/3, 1585/2, 1585/4, 1585/6, 1585/7, 1585/8, 1586/1, 1587, 1589/2, 1589/4, 1590, 
1591, 1592/1, 1592/2, 1595/3, 1600/1, 1600/2, 1600/4, 1600/5, 1600/7, 1601/1, 1601/4, 1601/7, 
1602, 1641/1, 1641/3, 1642, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/9, 1645, 1646/1, 1646/2, 1647, 
1648/1, 1648/2, 1648/3, 1648/4, 1648/5, 1648/12, 1648/14, 1648/15, 1648/16, 1648/17, 
1648/19, 1648/21, 1648/23, 1648/24, 1648/27, 1648/31, 1648/33, 1648/34, 1648/35, 1648/36, 
1648/38, 1648/40, 1648/45, 1648/48, 1648/51, 1648/54, 1648/56, 1648/57, 1648/59, 1648/64, 
1648/68, 1648/69, 1648/70, 1648/71, 1648/72, 1648/73, 1648/74, 1648/76, 1648/77, 1648/80, 
1648/81, 1648/83, 1648/84, 1648/85, 1880/1, 1880/5, 1880/6, 1881/2 v katastrálním území 
Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov u Jablunkova. 
 

 
Vodoprávní úřad dle ustanovení § 94p stavebního zákona pro umístění, provedení 
a užívání stavby stanovuje následující podmínky:  

1. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích parc. č. 1558/2, 1575/1, 1575/2, 
1641/18, 1641/19, 1643, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/8, 1648/11, 1648/20, 1648/26, 
1648/29, 1648/30, 1648/32, 1648/41, 1648/42, 1648/53, 1648/75, 1648/78, 1648/79, 
1648/82, 1648/116, 1648/117, 1648/118, 1648/120, 1648/121, 1880/2, 1880/4 
v katastrálním území Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov u Jablunkova tak, jak je 
zakresleno v přiloženém zmenšeném C.4.3 Situačním výkrese v měřítku 1:2000, který 
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako pozemky stavební vymezují pozemky parc. 
č. 1558/2, 1575/1, 1575/2, 1641/18, 1641/19, 1643, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/8, 
1648/11, 1648/20, 1648/26, 1648/29, 1648/30, 1648/32, 1648/41, 1648/42, 1648/53, 
1648/75, 1648/78, 1648/79, 1648/82, 1648/116, 1648/117, 1648/118, 1648/120, 
1648/121, 1880/2, 1880/4 v katastrálním území Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov 
u Jablunkova. 

3. Jako příjezdová komunikace ke stavbě bude sloužit mj. ostatní komunikace na 
pozemcích 1880/2, 1648/116 a 1881/2 k. ú. Milíkov u Jablunkova. 

4. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace s názvem "MILÍKOV 
- JÍMÁNÍ, ÚPRAVA A AKUMULACE PITNÉ VODY Z PRŮZKUMNÉHO VRTU NA P.Č. 
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1648/26 K. Ú. MILÍKOV A VODOVOD PRO 23 RD VČETNĚ ODBOČEK" 
z data 03/2021 ověřené ve společném územním a stavebním řízení (společné řízení) 
a řízením o povolení k nakládání s vodami, zodpovědný projektant Ing. Michal 
Řezníček, ČKAIT - 1102150. 

5. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí 
nabude právní moci.  

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 160 stavebního zákona jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby (odborná 
studnařská firma). 

7. Při stavbě vodního díla budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné. 

8. Realizaci stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na 
předmětné lokalitě.  

9. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny a při záhozu řádně zhutněny. 

10. Při zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nahlásí toto stavebník 
neprodleně po jejich zjištění vodoprávnímu úřadu. 

11. Stavba bude dokončena nejpozději do 05/2023. 

12. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. 

13. Před zahájením stavby budou prokazatelně vytýčený všechny inženýrské sítě. Dotčené 
sítě budou po dokončení stavby protokolárně předány jejích správcům. Doklad 
o vytýčení a předání bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas. 

14. Stavba bude polohopisně a výškopisně zaměřena v souřadnicovém systému JTSK 
v souřadnicích x, y, z k pevným bodům tak, aby byly použitelné pro tvorbu grafické 
databáze. 

15. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu podá stavebník písemně u speciálního stavebního úřadu. Pro 
vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru 
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku).  

16. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby bude prováděno odlesňování 
a odstraňování křovin a náletových dřevina na předmětných pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa, tedy na lesních pozemcích parc. č. 1641/18, 1641/1 a 1648/29, vše 
v k. ú. Milíkov u Jablunkova teprve až po vyznačení příslušným odborným lesním 
hospodářem. 

17. Doklad o vyznačení odlesnění a odstraňování křovin lesním hospodářem bude přílohou 
žádosti o kolaudační souhlas. 

18. Zemina z výkopových prací nebude ukládána na lesních pozemcích.  

19. Po ukončení prací budou předmětné pozemky, tedy lesní pozemky parc. č. 1641/18, 
1641/1 a 1648/29, vše v k. p. Milíkov u Jablunkova (mimo části, které budou následně 
trvale odňaty či trvale omezeny) uvedeny do původního stavu, případně bude 
provedeno řádné zalesnění podle projektu zalesnění těch částí předmětných pozemků, 
na kterých bude nutno z důvodu realizace předmětné stavby provést dočasné odnětí 
spojené s odlesněním.  

20. Přílohou žádosti o kolaudační souhlas bude rozhodnutí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje o povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu. 

21. Ke kolaudačnímu souhlasu žadatel předloží závazné stanovisko Krajské hygienické 
stanic Moravskoslezského kraje, k jehož vydání bude KHS předložena garance 
vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou a vyhovující výsledky 
laboratorního rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové částí nového úseku 
vodovodu. 
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22. Přípojka k RD čp. 241 v blízkosti bezejmenného toku IDVT 10208989 bude provedena 
ve vzdálenosti min. 2 m od toku. 

23. K žádosti o kolaudační souhlas budou doloženy doklady o vytýčení inženýrských sítí 
a o protokolárním předání dotčených sítí jejich správcům/vlastníkům. 

24. Doklady o odvozu odpadů na skládku v souladu s projektovou dokumentací  

25. Ke kolaudaci stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen stavební deník k nahlédnutí. 

 

Účastníky řízení ve věci společného územního a stavebního povolení podle § 27 odst. 1 
správního řádu jsou: 
Obec Milíkov, IČO 00492621, Milíkov 200, 739 81  Milíkov 
Richard Bordowski, nar. 20.06.1982, Milíkov 406, 739 81  Milíkov, 
Martin Čmiel, nar. 21.05.1979, Milíkov 93, 739 81  Milíkov, 
Miroslav Čmiel, nar. 09.11.1950, Milíkov 93, 739 81  Milíkov, 
Tomáš Čmiel, nar. 12.08.1987, Milíkov 133, 739 81  Milíkov, 
Zdeňka Čmielová, nar. 18.08.1966, Milíkov 133, 739 81  Milíkov, 
Mgr. Pavlína Ferková, nar. 15.05.1988, V Parku 118, 736 01  Havířov-Město, 
Zdeněk Haratyk, nar. 21.08.1969, Dukelská 749, 739 61  Třinec-Lyžbice, 
Radmila Haratyková, nar. 29.10.1969, Dukelská 749, 739 61  Třinec-Lyžbice, 
Daniel Heczko, nar. 06.12.1991, Milíkov 240, 739 81  Milíkov, 
Helena Kajzarová, nar. 09.08.1936, Čs. armády 194, 736 01  Havířov-Město, 
Jozef Kavalík, nar. 02.06.1959, Habrová 400, 739 61  Třinec-Dolní Líštná, 
Dana Kavalíková, nar. 21.11.1964, Habrová 400, 739 61  Třinec-Dolní Líštná, 
Marie Kufová, nar. 07.02.1949, Milíkov 155, 739 81  Milíkov, 
Ilona Langová, nar. 08.07.1953, Rooseveltova 591, 779 00  Olomouc-Nové Sady, 
Marcela Michalíková, nar. 04.04.1967, Fibichova 224, 736 01  Havířov-Město, 
Bronislava Raszková, nar. 23.04.1966, Milíkov 219, 739 81  Milíkov, 
Kristina Szotkowská, nar. 08.11.1960, Milíkov 254, 739 81  Milíkov, 
Libor Szotkowski, nar. 26.06.1983, Milíkov 254, 739 81  Milíkov, 
Libor Zwyrtek, nar. 29.01.1959, Milíkov 123, 739 81  Milíkov, 
Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929, 140 00  Praha-Krč, 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly, 
Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na příkopě 969, 110 00  Praha-Staré Město, 

 

Odůvodnění 

Vodoprávní úřad obdržel dne 08.04.2022 žádost o vydání společného povolení včetně povolení 
k nakládání s vodami k záměru "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", umístěného na pozemku parc. č. 1558/2, 1575/1, 1575/2, 1641/18, 1641/19, 1643, 
1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/8, 1648/11, 1648/20, 1648/26, 1648/29, 1648/30, 1648/32, 
1648/41, 1648/42, 1648/53, 1648/75, 1648/78, 1648/79, 1648/82, 1648/116, 1648/117, 
1648/118, 1648/120, 1648/121, 1880/2, 1880/4 v katastrálním území Milíkov u Jablunkova bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. Vodoprávní úřad 
posoudil předloženou žádost i všechny doložené přílohy a shledal zjevné nedostatky bránící 
v pokračování vodoprávního řízení. Žádost neobsahovala všechny náležitosti předepsané 
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu 
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, (ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu – 
věta poslední) a nutné pro posouzení záměru. Navrhovatel byl proto na základě ustanovení 
§ 45 písm. 2 správního řádu vyzván k doplnění žádosti o vyjmenované údaje (písemnost ze dne 
26.04.2022, č. j. MEJA 6759/2022) a zároveň vodoprávní úřad toto vodoprávní řízení, ve 
smyslu ustanovení § 64 odst. 1, písm. a) správního řádu usnesením ze dne 26.04.2022 s č. j. 
MEJA 6757/2022 přerušil. Vodoprávní úřad v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu stanovil 
lhůtu pro doplnění podání do 17.06.2022. 
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Žadatel podáním ze dne 17.06.2022 požádal o prodloužení lhůty do konce července roku 2022 
s odůvodněním, že ještě nebylo ukončeno zjišťovací řízení vedené Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. Prodloužením lhůty nebyl ohrožen účel řízení ani porušená rovnost 
účastníků, proto vodoprávní úřad lhůtu pro doplnění žádosti prodloužil usnesením ze dne 
18.07.2022 s č. j. MEJA 11658/2022. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady ve smyslu § 94l odst. 2 stavebního zákona 
a ustanovení § 25 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a § 7a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, a to: 

- informace o parcelách - částečné výpisy z katastru nemovitostí, 
- projektová dokumentace stavby pro vydání společného povolení "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" z data 03/2021, 
zodpovědný projektant Ing. Michal Řezníček, ČKAIT - 1102150, 

- požárně bezpečnostní řešení z data květen 2022, zpracovatel Ing. Barbora Hrdinová 
ČKAIT 1104417, 

- evidenční list geologických prací, 
- vyjádření k projektu geologických prací KÚ MSK ze dne 17.02.2020 s č. j. MSK 

20409/2020, 
- vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 16.05.2022 s č. j. 68/2022, 
- vyjádření hydrogeologa z data březen 2020, zpracovatel Ing. Radim Pětvalský, držitel 

odborné způsobilosti v hydrogeologii, č. 1921/2001, 
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., ze dne 12.05.2021 se zn. 5002361239, 
- sdělení společnosti CEZ ICT Services a.s. ze dne 21.03.2022 se zn. 0700524770, 
- vyjádření společnosti CETIN, a. s., ze dne 20.04.2021 s č. j. 629311/21,  
- stanovisko OÚ Milíkov ze dne 15.06.2022 se zn. 70/2022/Ho jako provozovatele 

a vlastníka splaškové kanalizace, 
- doklad o zaplacení správního poplatku, 
- souhlasy majitelů dotčených pozemků z vyznačením na situaci stavby, 
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 21.03.2022 se zn. 0101707211 

a souhlas ze dne 22.03.2022 se zn. 1114995631, 
- hluková studie z října 2021, 
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 21.03.2022 se zn. 0201386746, 
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Beskydy ze dne 

06.10.2021 s č.j. SR/0549/BE/2021-2, 
- rozhodnutí MěÚ Jablunkov orgánu státní správy lesů ze dne 21.10.2021 s č. j. MEJA 

16668/2021, 
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s. p., ze dne 22.04.2022 se zn. 

POD/07546/2022/9231/70.5,, zn.: POD/03588/2018/9531/70.5, 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov ze dne 06.09.2021, č. j. MEJA 

14184/2022, 
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 

24.05.2021 se zn. 111975/2021-1150-OÚZ-BR, 
- závazné stanovisko OÚ Bystřice, odboru výstavby ze dne 30.09.2021 se zn. 

OB/3594/2021/PVAS, 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 

18.11.2021 s č. j. KHSMS 125479/2021/FM/HOK, 
- sdělení Krajského úřadu MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 

24.05.2022, č. j.: MSK 65375/2022 a rozhodnutí ze dne 15.07.2022 s č. j. MSK 
73727/2022, 

- rozhodnutí OÚ Milíkov o povolení ke kácení dřevin ze dne 13.07.2022 s č. j. 86/2022/Bo. 

 
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a 
správního řádu, oznámil vodoprávní úřad zahájení společného vodoprávního řízení všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemností ze dne 10.08.2022 s č. j.: MEJA 
12950/2022, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný 
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podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil dle § 94m, odst. 3 stavebního zákona od 
ústního jednání a ohledání na místě.  

Vodoprávní úřad zároveň poučil účastníky řízení o právu uplatnit své námitky, popřípadě 
důkazy a dotčené orgány o možnosti uplatnit svá závazná stanoviska do 16.09.2022. 

V průběhu společného vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení. 
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Vodoprávní úřad rovněž účastníky řízení upozornil na právo vyjádřit se před vydáním 
rozhodnutí k jeho podkladům ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Žádný z účastníků řízení 
těchto svých práv nevyužil. 

Na základě předložených podkladů a výše uvedeného zároveň vodoprávní úřad posoudil, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek 
nedosažení dobrého stavu vod. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Okruh účastníků řízení o povolení k odběru podzemní vody byl stanoven dle § 115 odst. 16 
vodního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody 
je žadatel a dále osoby podle odstavců 4 a 7 vodního zákona. Při vymezování okruhu účastníků 
společného řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě podle ustanovení 
§ 94k stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel, který je zároveň stavebníkem a obec, na 
jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn. Dále jsou účastníky řízení 
vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, účastníkem řízení je vlastník 
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, dále osoby, jejichž vlastnické právo nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Obec Milíkov, Richard Bordowski, Martin 
Čmiel, Miroslav Čmiel, Tomáš Čmiel, Zdeňka Čmielová, Mgr. Pavlína Ferková, Zdeněk Haratyk, 
Radmila Haratyková, Daniel Heczko, Helena Kajzarová, Jozef Kavalík, Dana Kavalíková, Marie 
Kufová, Ilona Langová, Marcela Michalíková, Bronislava Raszková, Kristina Szotkowská, Libor 
Szotkowski, Libor Zwyrtek, Česká spořitelna, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Komerční banka, a.s., 
Obec Milíkov, CETIN a.s., Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu 
a Slezsko, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Povodí Odry, státní podnik, státní 
podnik, dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva mohou být záměrem 
dotčena, tj. pozemků st. p. 117/1, 117/2, 121/2, 121/3, 178, 208, 211/1, 214, 360/2, 361, 362, 
363, 364, 367, 377, 574, parc. č. 489/1, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 1535/8, 
1558/1, 1560, 1573/1, 1573/2, 1574/2, 1574/4, 1576, 1577/2, 1580/4, 1580/6, 1580/9, 1580/13, 
1580/15, 1584/2, 1584/3, 1585/2, 1585/4, 1585/6, 1585/7, 1585/8, 1586/1, 1587, 1589/2, 
1589/4, 1590, 1591, 1592/1, 1592/2, 1595/3, 1600/1, 1600/2, 1600/4, 1600/5, 1600/7, 1601/1, 
1601/4, 1601/7, 1602, 1641/1, 1641/3, 1642, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/9, 1645, 1646/1, 
1646/2, 1647, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1648/4, 1648/5, 1648/12, 1648/14, 1648/15, 1648/16, 
1648/17, 1648/19, 1648/21, 1648/23, 1648/24, 1648/27, 1648/31, 1648/33, 1648/34, 1648/35, 
1648/36, 1648/38, 1648/40, 1648/45, 1648/48, 1648/51, 1648/54, 1648/56, 1648/57, 1648/59, 
1648/64, 1648/68, 1648/69, 1648/70, 1648/71, 1648/72, 1648/73, 1648/74, 1648/76, 1648/77, 
1648/80, 1648/81, 1648/83, 1648/84, 1648/85, 1880/1, 1880/5, 1880/6, 1881/2 v katastrálním 
území Milíkov u Jablunkova a účastníkem dle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Milíkov. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení rovněž přezkoumal soulad žádosti z hledisek uvedených 
v § 94o stavebního zákona. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, je v souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území v platném znění, 
zejména s paragrafem 24a. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 
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Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podkladem 
jsou i vyjádření a souhlasy s umístěním stavby od správců technické infrastruktury (ČEZ 
Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s, ČEZ ICT Services a.s., Obec Milíkov, CETIN, a.s., 
GasNet Služby, s.r.o.) z nichž vyplývá, že stavba je přípustná za splnění stanovených 
podmínek a v souladu s nimi. Splnění požadovaných podmínek je zapracováno v projektové 
dokumentaci.  

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů je prokázán 
doložením souhlasného koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Jablunkova, souhlasného 
závazného stanoviska OÚ Bystřice, souhlasného závazného stanoviska Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 
kraje, závazné stanovisko Správy CHKO Beskydy, závazného stanoviska Sekce nakládání 
s majetkem Ministerstva obrany rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje a rozhodnutí MěÚ 
Jablunkov, orgánu státní správy lesů.  

Vodoprávní úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona a shledal, že její 
umístění je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, s požadavky stavebního zákona, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. 
Umístění vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů 
a technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou č. 268/2009, o technických 
požadavcích na stavby, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. 

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem 
a dospěl k závěru, že řešení navržené žadateli, technicky zdůvodněné projektovou 
dokumentací, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje 
a ani nepoškozuje veřejné zájmy, zájmy chráněné vodním zákonem a práva jiných nad míru 
danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - § 83 správního 
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním 
učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvoláním 
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se 
podává  v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí 
a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek.  

 

 

 

 
Ing. Jiří Vavřač 
vedoucí odboru ŽPaZ 
Městský úřad Jablunkov 

 

Po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Stanislavou Karkoškovou 
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Správní poplatek byl stanoven podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů, položka 18 odst. 1, ve výši 3.300,- Kč a zaplacen dne 
11.08.2022. 

 

Příloha: 
- ověřený C.4.3 Situační výkres v měřítku 1:2000 

 

Příloha pro investora (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
- 1x ověřená projektová dokumentace stavby, 
- 1x štítek „Stavba povolena“. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, rozhodnutí se účastníkům řízení 
stanoveným podle § 94k stavebního zákona doručuje v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního 
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje, tj. na 
úřední desce Městského úřadu města Jablunkov a dále dle § 115 odst. 3 vodního zákona na 
úřední desce obce Milíkov. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Rozhodnutí se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení rozhodnutí na úřední 
desce Městského úřadu města Jablunkov a zveřejněním na webových stránkách města 
Jablunkov, elektronické desce městského úřadu, se rozhodnutí považuje za doručené. Na 
úřední desce obce Milíkov se rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Záznam o vyvěšení na úřední desce: 
 
Evidenční číslo: …………… … Vyvěšeno dne: ……………… Sejmuto dne:………………… 
 
 
Obdrží: 
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doručováno jednotlivě): 
1. Obec Milíkov, IDDS: r9dbxdu 
 sídlo: Milíkov č.p. 200, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
2. Richard Bordowski, Milíkov č.p. 406, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
3. Martin Čmiel, Milíkov č.p. 93, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
4. Miroslav Čmiel, Milíkov č.p. 93, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
5. Tomáš Čmiel, Milíkov č.p. 133, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
6. Zdeňka Čmielová, Milíkov č.p. 133, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
7. Mgr. Pavlína Ferková, V Parku č.p. 118/3, Město, 736 01  Havířov 1 
8. Zdeněk Haratyk, Dukelská č.p. 749, Lyžbice, 739 61  Třinec 1 
9. Radmila Haratyková, Dukelská č.p. 749, Lyžbice, 739 61  Třinec 1 
10. Daniel Heczko, Milíkov č.p. 240, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
11. Helena Kajzarová, Československé armády č.p. 194/1, Město, 736 01  Havířov 1 
12. Jozef Kavalík, Habrová č.p. 400, Dolní Líštná, 739 61  Třinec 1 
13. Dana Kavalíková, Habrová č.p. 400, Dolní Líštná, 739 61  Třinec 1 
14. Marie Kufová, Milíkov č.p. 155, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
15. Ilona Langová, Rooseveltova č.p. 591/90, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 
16. Marcela Michalíková, Fibichova č.p. 224/15, Město, 736 01  Havířov 1 
17. Bronislava Raszková, Milíkov č.p. 219, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
18. Kristina Szotkowská, Milíkov č.p. 254, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
19. Libor Szotkowski, Milíkov č.p. 254, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
20. Libor Zwyrtek, Milíkov č.p. 123, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
21. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
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 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 
22. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
23. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 
 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 
24. Obec Milíkov, IDDS: r9dbxdu 
 sídlo: Milíkov č.p. 200, 739 81  Milíkov u Jablunkova 
  
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
2. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs 
 sídlo: Jahnova č.p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
4. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
5. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
 sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
6. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousedním stavbám nebo pozemkům jiné 
věcné právo, které může být rozhodnutím přímo dotčeno – doručováno veřejnou vyhláškou: 
st. p. 117/1, 117/2, 121/2, 121/3, 178, 208, 211/1, 214, 360/2, 361, 362, 363, 364, 367, 377, 
574, parc. č. 489/1, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 1535/8, 1558/1, 1560, 1573/1, 
1573/2, 1574/2, 1574/4, 1576, 1577/2, 1580/4, 1580/6, 1580/9, 1580/13, 1580/15, 1584/2, 
1584/3, 1585/2, 1585/4, 1585/6, 1585/7, 1585/8, 1586/1, 1587, 1589/2, 1589/4, 1590, 1591, 
1592/1, 1592/2, 1595/3, 1600/1, 1600/2, 1600/4, 1600/5, 1600/7, 1601/1, 1601/4, 1601/7, 1602, 
1641/1, 1641/3, 1642, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/9, 1645, 1646/1, 1646/2, 1647, 1648/1, 
1648/2, 1648/3, 1648/4, 1648/5, 1648/12, 1648/14, 1648/15, 1648/16, 1648/17, 1648/19, 
1648/21, 1648/23, 1648/24, 1648/27, 1648/31, 1648/33, 1648/34, 1648/35, 1648/36, 1648/38, 
1648/40, 1648/45, 1648/48, 1648/51, 1648/54, 1648/56, 1648/57, 1648/59, 1648/64, 1648/68, 
1648/69, 1648/70, 1648/71, 1648/72, 1648/73, 1648/74, 1648/76, 1648/77, 1648/80, 1648/81, 
1648/83, 1648/84, 1648/85, 1880/1, 1880/5, 1880/6, 1881/2 v katastrálním území Milíkov 
u Jablunkova 
 
III. Dotčené orgány: 
1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
 sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
2. Český báňský úřad, OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS:  

da5adv2, sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00  Praha 1-Staré Město 
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, IDDS: w8pai4f 
 sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
4. MěÚ Jablunkov, odbor ÚPSŘ - územní plánování, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov 
5. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - OSSL, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov 
6. Obec Bystřice, Stavební úřad, IDDS: cg6b2a6 
 sídlo: Bystřice č.p. 334, 739 95  Bystřice nad Olší 
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