Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001
Sb. zajišťuje Město Kunštát spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.
Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky
č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Množství srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření se vypočte podle vzorce na základě
dlouhodobého úhrnu srážek pro jednotlivé lokality zjištěného od Českého hydrometeorologického ústavu (pobočka BrnoTuřany) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů.
•

Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek
a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a
následně do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Plocha
(m2)

Druh plochy
A

zastavěné a těžce propustné
zpevněné plochy
lehce propustné zpevněné plochy
plochy kryté vegetací

Odtokový
součinitel

Redukovaná plocha m2(plocha x
odtokový součinitel)

0,9

B
0,4
C
0,05
Součet redukovaných
ploch
Dlouhodobý srážkový úhrn: ………………..mm/rok, tj. ……………………. m/rok
Roční množství odváděných srážkových vod :Q v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový úhrn v
m/rok.
Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek pro oblast Kunštátu za období 1981 až 2010 je dle sledování ČHMÚ 652 mm.
Odtokové součinitele podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy : rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná 0,9
dlažba apod.;
B - lehce propustné zpevněné plochy : rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy,
0,4
původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.;
C - plochy kryté vegetací .
0,05
Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod
U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu
ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.
Úhrada stočného za odvádění srážkových vod
Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic,
místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných
zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí
určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

