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1 IDENTIFIKACE ŽADATELE 

Jméno a příjmení:  

Katastrální území: 

Č. parcely: 

Mobilní telefon: 

Kdy byla/bude stavba kolaudována k trvalému bydlení: 

2 POPIS SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ DEŠŤOVÉ VODY        

(není třeba u novostaveb, které mají svody zatím na terén) 

Dešťové svody:  na terén  

   do vsakovacího objektu, uveďte materiál a rozměr 

   do kanalizace 

Máte již nějakou nádrž?  NE  ANO  
Pokud ANO, uveďte velikost v m3 a zda se jedná o nadzemní či podzemní nádrž: 

3 PODKLAD PRO NOVÉ ŘEŠENÍ 

Jak velkou byste chtěli nádrž?                    m3 

Půdorys střech, případně dalších pochozích ploch, které chcete napojit do nádrže:  
(Plochy pojížděné nebo pro stání vozidel nesmí být napojeny. POZOR, u střech se nejedná o šikmou plochu, ale půdorys. 
Střecha obytné části musí být napojena celá. Pokud nelze napojit celo střechu, předjednejte si výjimku na SFŽP). 

Sklony střech, případně dalších ploch a přesný popis krytiny:  
(pokud více částí s růžným sklonem nebo krytinou, tak každou zvlášť). 

Plocha pozemku určeného pro zálivku: 

Počet osob žijících v domě a celkový počet WC:  
(pro variantu využití dešťové vody na WC)  

Spodní vody výše než 3 m pod terénem: ANO  NE 

4 GRAFICKÉ PODKLADY (PŘÍLOHA DOTAZNÍKU) 

 zakreslení okapových svodů 
 preferované umístění akumulační nádrže (ideálně vyznačené alespoň ručně ve výkresu, fotce z map..) 
 řešení bezpečnostního přelivu:  

vsakem, uveďte rozměry:   do kanalizace (kde se nachází napojení)  
(POZOR, pro napojení do kanalizace budete muset doložit souhlasné stanovisko provozovatele). 

 výkresy domu (ideálně v DWG, možno v PDF…) hlavně situaci, řezy domu atd.,  
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pro využití DV na splachování toalet:  

preferuji  

domácí vodárnu v technické místnosti nebo sklepě (hlučnost 80dB),  

nebo  

ponorné čerpadlo v nádrži a dopouštění pitné/studniční vody do nádrže? 

 je třeba dodat podklad, kde bude patrné umístění WC (u novostaveb je třeba napojit všechna WC, u 
stávajících domů stačí jedno WC), umístění technické místnosti/sklepa pro umístění domácí vodárny 
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