Dotazník k předcházení a třídění odpadů
Vážení občané, snažíme se zlepšovat kvalitu života v naší obci a přístup k životnímu prostředí. S tím
úzce souvisí nakládání s odpady. Každý z nás odpady produkuje a je velmi důležité s nimi nakládat
takovým způsobem, aby co nejméně ovlivňovaly naše okolí a přírodu. Pro zlepšení nakládání s odpady
v Proboštově Vás proto žádáme o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplnění Vám zabere maximálně
10 minut.
1. Kde bydlíte?
 Rodinný dům
 Bytový nebo panelový dům
2. Kolik členů má Vaše rodina?
 Dospělí: ………..

Děti: ………….

3. Jaké informační prostředky obce používáte?
 Proboštovský zpravodaj
 Internetové stránky
 Facebook obce
4. Jak se zabýváte předcházením vzniku odpadů?








Nepoužívám jednorázové tašky
Nekupuji PET lahve
Kupuji jen to, co opravdu potřebuji
Kupuji velká „ rodinná balení „
Používám nabíjecí baterie místo jednorázových
Jinak, uveďte: ……........................................
Předcházení vzniku odpadů se nezabývám

5. Třídíte odpady?
 Ano
 Ne
6. Pokud odpady třídíte, jaké druhy?









Papír
Plast
Sklo
Nápojové kartony
Kovy
Textil
Elektroodpad
Jiné odpady, uveďte: …………….................

7. Pokud netřídíte, jaký je důvod?





Kontejnery jsou moc daleko
Kontejnery jsou plné
Přijde mi to zbytečné
Jiný důvod, uveďte: …….............................

8. Co děláte s bioodpady z kuchyně?
 Házím do popelnice na směsný odpad
 Házím do popelnice na bioodpad
 Dávám na kompost na zahradě
9. Co děláte s bioodpady ze zahrady?





Házím do popelnice na směsný odpad
Házím do popelnice na bioodpad
Dávám na kompost na zahradě
Jiný způsob, uveďte: ………......................

10. Kolik Vám je let?





18 - 24
25 - 40
41 - 65
66 a více

13. Pohlaví?
 Muž
 Žena
14. Připomínky či návrhy na zlepšení třídění odpadů a nakládání s odpady?

Velice Vám děkujeme za Váš čas, který jste dotazníku věnovali. Ceníme si Vašeho názoru, který
přispěje ke zlepšení systému nakládání s odpady.

Dotazník můžete donést na podatelnu obecního úřadu, nebo jej můžete vhodit do schránek
umístěných před obecním úřadem či na autobusové točně v Přítkově.
Dotazník lze také vyplnit elektronicky na webových stránkách www.ouprobostov.cz

