ANKETA O ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČEPÍ
(Svoji odpověď zakroužkujte)

1) Třídíte odpad?

ANO NE

2) Označte odpady, které třídíte:
PAPÍR

PLASTY

SKLO

BIOODPAD

NÁPOJOVÉ KRABICE

3) Tříděný odpad nosíte/vozíte do kontejnerů:
u obchodu - u požární zbrojnice - jinam (např. jej vozíte do místa pracoviště)
……………………………………………………………………………………..
4) Pokud byste uvítali další místa s kontejnery, navrhněte, kam bychom je
mohli umístit: ……………………………………………………………………………
5) Dali byste přednost „pytlovému“ třídění v domácnostech a svozu před
„kontejnerovým“, jejž v naší obci nyní využíváme?

ANO NE

6) Souhlasili byste se svozem komunálního domovního odpadu 1x za dva
týdny?

ANO NE

7) Myslíte si, že by všechny náklady se sběrem a svozem komunálního odpadu
měla nést obec?

ANO NE

8) V jaké výši by měl být roční poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu
na 1 osobu?

Kč ………………

Poznámky: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..

Do konce února 2013, prosím, vložte do připravených krabic
- obecní úřad, mateřská škola, obchod p. Linhartové a obecní hostinec.
Děkujeme!

PŘÍLOHA - ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

leden 2013
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ZÁJEZD
ZOO VÍDEŇ & L EGOLAND SRN
TJ SOKOL Čepí Vás oslovuje s nabídkou zájezdů.
V obecních novinách je upoutávka na zahraniční výlet na str . 13.

1) Z ÁJEZD - ZOO VÍDEŇ, RAKOUSKO

WWW.ZOOVIDEN.CZ

Plánovaný termín zájezdu – květen 2013.
Doprava cca 690,- / 1 os.
+ vstupné (EUR 12,- dle výběru návštěvy (ZOO, zámek Schönbrunn). Můžete navštívit
rozhlehlý park růží, Palmový skleník, zahradu s bludišti, labyrinty, zastávkami pro děti, …

2) Z ÁJEZD – LEGOL AND, NĚMECKO

WWW.LEGOL AND.DE

Plánovaný termín zájezdu – podzim 2013 (popř. navrhněte jiný termín).
Doprava autobusem.
Cena cca Kč 1 450,,- / 1 os + celodenní vstupenka do Legolandu.

Žádáme Vás tímto, abyste do konce února 2013 vhodili anketní lístky do krabic na obecním
úřadě, MŠ, obchodě paní Linhartové, obecním hostinci. Anebo poslali dotaz na
cernik.petra@seznam.cz, příp. SMS 608 711 551.

Do konce února 2013, prosím, vložte anketní lístek do připravených krabic
- obecní úřad, mateřská škola, obchod p. Linhartové a obecní hostinec.
Děkujeme!

PŘÍLOHA - ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

leden 2013

2

