Dotazník
Obec Skalička

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST
Milí spoluobčané,
Operační program Životní prostředí v programovém období 2021 – 2027 bude vyhlašovat výzvu na zefektivnění systému
odděleného svozu komunálního a separovaného odpadu, tzv. systém door-to-door.
Naše obec Skalička by se na základě Vašich podnětů mohla do této výzvy přihlásit a získat tak finanční dotaci na pořízení
nádob na odpad.
Co je to door-to-door systém?
Door-to-door (neboli „popelnice do domácností“) je systém sběru a svozu odpadu, který má za cíl snížit množství
směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.
Když budete mít popelnice na tříděný odpad doma, nemusíte chodit vynášet odpad ven ke kontejnerům, každou nádobu
vám přímo od domu (nebo bytu) vyveze svozová společnost.
Součástí projektu je dodání sady nádob na tříděný odpad do domácností. Každá nádoba bude opatřena čipem a čárovým
kódem. Čip se při vysypání popelnice spojí s popelářským autem a řekne tak systému, že popelnice u vás doma byla
vysypána. Smyslem těchto opatření tak je svážet pouze popelnice evidované a opatřené čipy, a mít tak kontrolu nad svozy i
množstvím odpadu. Do budoucna toto umožní optimalizovat frekvence svozů a hlídat množství odpadu.
Veškeré nádoby budou občanům dány do výpůjčky.
Zavedení systému door-to-door je cestou, jak dosáhnout plnění podmínek třídění stanovených odpadovým zákonem, a tak
alespoň zbrzdit růst nákladů na likvidaci odpadů. Většina stávajících sběrných míst v obci na tříděný odpad bude po
zavedení systému door-to-door zachována, ale v redukované formě.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží
výlučně jako podklad pro rozhodování představitelů obce.
O výsledcích budete informováni – na vývěsce OÚ, na webu obce, na Facebook. stránkách obce, ve zpravodaji.
Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. května 2022. Vyplněný dotazník je možné odevzdat do schránky OÚ Skalička, kde je
dotazník k dispozici i v listinné podobě.
Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na adrese
https://docs.google.com/forms/d/1ERoMJ4AeouhN5GMUxrILqfsZ9ZnguI7dhO1Y1-JE818/edit
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Petra Kočnarová
Starostka obce Skalička
Vámi zvolenou odpověď zakřížkujte, prosím, v příslušném okénku, pokud není uvedeno jinak.

OTÁZKY
1

Pohlaví

2

Věk

 žena
 do 15 let

 15-20 let

 21-35 let

 muž

 36-50 let  51-65 let  nad 65 let
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3

Bydlíte v

 dům

 byt

 jiné

(v případě uvedení odpovědi "jiné" uveďte, kde bydlíte: ……………………………………………………………………………………
4

Počet členů Vaší domácnosti (uveďte počet) ……………………………………………………………………………

5

Mám zájem se zapojit do systému door-to-door

 ANO

 NE

6

Souhlasím se smlouvou o výpůjčce odpadových nádob

 ANO

 NE

7

Zde je prostor pro Vaše další náměty/vzkazy představitelům obce:

Velice Vám děkujeme za vyplnění dotazníku, Vaši ochotu a čas.
Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdejte do schránky OÚ Skalička nejpozději do 31. května 2022.
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