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HDV & MZI

❑ Dosažení přirozené vodní bilance

❑ Ochrana urbanizovaného území před zaplavením v 

důsledku přívalových srážek

❑ Ochrana vod povrchových i podzemních

❑ Snížení spotřeby pitné vody užíváním srážkové vody

❑ Zlepšení mikroklimatu ve městech

❑ Podpora využití vody pro zajištění estetických, 

rekreačních a dalších ekosystémových služeb



HDV & MZI





INFRASTRUKTURA

MZI

❑ Decentrálnost

❑ Podpora lokál-

ního vodního 

koloběhu

❑ modrozelená

>

modrá a zelená



INFRASTRUKTURA
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❑ Legislativa pro nové stavby

❑ Povinnost existuje od r. 2009

❑ Vodní zákon, Vyhláška č. 501/2006 Sb.

❑ Setrvačnost „tradičních“ řešení

❑ Motivace pro starší zástavbu

❑ Zpoplatnění vypouštění srážkových vod do kanalizace

❑ Dotační pobídky

❑ Koncepční řešení v území nemá rámec



❑ Výjimky ze zpoplatnění

20, odst. 6:

Povinnost platit za vod do kanalizace pro se

nevztahuje na plochy silnic, a

plochy drah a

pro a plynulosti dopravy s staveb,

nebo jejich pro s provozovatele

nebo dopravce, zahrady, a a plochy

k a na .



❑ Zrušení výjimek ze zpoplatnění

453 mil. m3 (OV) + 71 mil. m3 (DV)

Nový zpoplatněný objem:

453 mil. m3 (OV) + 400 mil. m3 (DV)

3→ 3
815 ha 266 ha (33 %)



❑ Zrušení výjimek ze zpoplatnění



❑ Potřebné dokumenty k řešení HDV a MZI



❑ Základní nástroje pro plánování

❑ Územní plán, regulační plány, územní studie, územní 

řízení

❑ Plánovací smlouvy s developery

❑ Zásady pro spolupráci s investory

prostor. 



❑ Špatně provedené aplikace snižují kredibilitu řešení



❑ Multioborová spolupráce nutná



Aplikace HDV na jednotlivých stavbách

❑ Výstavba, změny staveb a užívání od 2009

❑ Legislativní řešení existuje, ale není 100% funkční

❑ Zástavba před 2009

❑ Ekonomická motivace u řady producentů neexistuje

❑ Dotační podpora málo účinná

Koncepční aplikace HDV v obcích

❑ Prakticky neexistuje právní rámec

❑ Dotační podpora na dobré cestě



pozornost
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