Anketa k doplnění systému sběru a nakládání s komunálním odpadem ve městě
Česká Skalice
Město Česká Skalice zvažuje rozšířit nabídku v oblasti systému sběru a nakládání s komunálním odpadem ve
městě. Z toho důvodu připravilo dotazník, který není závazný, pouze jím město Česká Skalice zjišťuje podklady
pro vyčíslení potřebných potenciálních investic. Zavedený systém stanovišť na tříděné složky komunálního odpadu zůstane zachován.
Město má zájem občanům města nabídnout více dostupných možností týkajících se nakládání s odpady a potřebné finanční prostředky z rozpočtu města vyčlenit. Proto prosíme občany o zodpovědný přístup při vyplňování
anketního dotazníku, neboť pořizovací cena sběrných nádob či kompostérů není zanedbatelná.
Za každou domácnost prosím vyplňte a odevzdejte maximálně 1 anketní lístek. Děkujeme.
1) Občan - jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa nemovitosti na území města Česká Skalice (tj. včetně všech jeho místních částí):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Moje




domácnost se ve městě Česká Skalice nachází v:
rodinném domě
bytovém domě
jiné (rekreační dům, rekreační chata, rekreační pozemek)

3) Mám zájem o vybavení mé domácnosti:
Zaškrtnutím šedého pole si vyberte z nabídky a v případě svážení zvolte cenovou úroveň platby za
službu
Zdarma sběrnou nádobou na
Svážení
za tuto službu jsem
do 200 Kč
plast 120L (žlutá popelnice) s
1 x 2 týdny
ochoten platit ročně
200 – 500 Kč
podmínkou umístění nádoby na
od domu
nad 500 Kč
vlastním pozemku
Svážení
za tuto službu jsem
do 100 Kč
1 x 4 týdny
ochoten platit ročně
100 – 250 Kč
od domu
nad 250 Kč
Zdarma sběrnou nádobou na
Svážení
za tuto službu jsem
do 200 Kč
papír 120L (modrá popelnice)
1 x 2 týdny
ochoten platit ročně
200 – 500 Kč
s podmínkou umístění nádoby na od domu
nad 500 Kč
vlastním pozemku
Svážení
za tuto službu jsem
do 100 Kč
1 x 4 týdny
ochoten platit ročně
100 – 250 Kč
od domu
nad 250 Kč
Zdarma sadou barevných tašek
Dobrý pomocník, který slouží k opakovanému shromažďování a vynána tříděné složky odpadu
šení do kontejnerů na stávajících stanovištích, tašky nejsou určeny ke
(plasty, papír, sklo)
svážení od domu.
Zdarma zahradním kompostérem Určeno na kompostování biomasy rostlinného původu zejména ze zao velikosti 1000L k umístění na
hrad.
vlastním pozemku
Zdarma domácím
Vermikompostér se používá pro způsob domácího kompostování, který
vermikompostérem k umístění
využívá činnost žížal přeměňovat biologické zbytky na organické hnojivo
v domácnosti
tzv. vermi kompost. Jedná se o vermikompostér, který můžete umístit
na balkon, chodbu, do garáže či dílny, do kanceláře, kuchyně nebo do
tříd ve školách. Důležité je dodržovat teplotu okolí, která by se měla
pohybovat kolem 20˚C a správnou vlhkost substrátu. Tyto zásady zaručují, že obsah kompostéru nebude zapáchat.
Zdarma domácím elektrickým
Kuchyňský elektrický kompostér pomáhá v domácnostech s kompostokompostérem k umístění
váním zbytků z kuchyně. Během několika málo hodin práce zredukuje
v domácnosti
až 90% kuchyňského odpadu. Výsledkem je živinově bohatý materiál,
který je vhodný pro přímé zapracování do půdy (do zahrady či květináčů). Jedná se o způsob domácího kompostování, které je velmi šetrné
k životnímu prostředí a svou konstrukcí zabraňuje tvorbě nepříjemného
zápachu při celém procesu.

*SOUHLASÍM - *NESOUHLASÍM se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště a adresa
nemovitosti pro účely dotazníkového šetření. Tyto osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, ani předány
třetí straně a jejich zpracování bude zastaveno po dokončení projektového záměru doplnění systému sběru a
nakládání s komunálním odpadem ve městě Česká Skalice. Poté budou tyto údaje anonymizovány. Tento souhlas je možné odvolat kdykoliv v pracovní době MěÚ Česká Skalice, a to písemnou formou u vedoucí Odboru
výstavby a životního prostředí.
*Nehodící se škrtni

_________________
datum

_________________
podpis

Žádáme o dodání vyplněného anketního lístku nejpozději do 15. 6. 2018 jedním z následujících
způsobů:
a) v tištěné formě do anketní schránky umístěné v úřední místnosti na MěÚ Česká Skalice
b) v tištěné formě do anketní schránky umístěné v informačním středisku
c) v tištěné formě do anketní schránky umístěné ve školní jídelně
Anketní lístek v elektronické podobě je možné stáhnout na webových stránkách města
www.ceskaskalice.cz.

