
Obec Bělá u Jevíčka 
POZOR – ANKETA  

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY   
 
Obec Bělá u Jevíčka dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů. 
Proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního 
programu Životní prostředí.  
Hlavním cílem projektu je zapůjčení plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky 
rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní 
přírodní hnojivo.  

Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po dodání kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce 
na dobu  5ti  let. Poté kompostéry přejdou do vlastnictví občanů.  

Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude 
o kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér, 
aby včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky nebude možné uspokojit. 

Vyplnit dotazník můžete ručně a pak doručit na úřad obce (stačí i do poštovní schránky u vstupních dveří na úřad). Můžete 

odpovědět také elektronicky e-mailem na adresu: oubela@belaujev.net 

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU 

VYPLŇTE a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti: 

Kolika členná domácnost jste:        Kde bydlíte: 

 jednočlenná                   Rodinný dům se zahradou 

 dvoučlenná                   Velikost zahrady v m2……………………………… 

                trojčlenná                   Velikost sadu, louky apod v m2………………. 

 čtyřčlenná                   Rodinný dům bez zahrady 

 pětičlenná a více                   Bytový dům  

                    Chata 

Domácí kompostování – zájem o domácí kompostér (vyberte jednu z možností): 
 

 Mám zájem o přidělení plastového kompostéru pro mou domácnost (v případě zatržení, vyberte velikost) 
 
 
 
 

 Mám zájem o využívání společného kompostéru pro více domácností (např. se sousedy nebo pro bytový 
dům apod.) 

 
Třídíte odpad?                  ANO            NE 
 
Jméno a příjmení:……………………………………………… 

Adresa:………………………………………………………………. 

Telefon/email:……………………………………………………    Podpis a datum :…………………………………………………. 

 

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku  nejpozději do 9.3.2015 na obecní úřad. 
Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany obce na Státní fond životního prostředí! 

Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku. 

větší kompostér (1 000 l) 

menší kompostér (500 l) 

mailto:oubela@iol.cz

