
Vyhodnocení ankety: Spokojenost s 
vyvážením domovního odpadu 



• Anketa byla spuštěna dne: 
05.02.2020

• Anketa byla spuštěna dne: 
05.02.2020

• Vyhodnocení dotazníku: 
26.02.2020

• Počet respondentů: 88

• Anketu zorganizoval spolek 
Čerčany v obraze, z. s. 
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Minulý rok jsem měl velikost popelnice
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Aktuálně mám variantu velikosti popelnice Z grafu vyplývá, že oproti loňskému roku vzrostl počet 
120-ti litrových popelnic o celkovou hodnotu 5. Tento 
vzrůst vznikl na základě rozhodnutí čtyř respondentů 
zvýšit objem popelnice a naopak jeden z respondentů 
objem své popelnice snížil.

Zároveň 66% respondentů (58 odpovědí) uvedlo, 
že jsou spokojeni s aktuální velikostí popelnice.



Částka v Kč Četnost
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1 000 1

Částka, kterou by byli respondenti ochotni platit za možnost 
týdenního svozu. Odpovědělo na ní 21,5% respondentů.

Téměř 31% respondentů (27 odpovědí) v anketě zmínilo, že by ocenili vývoz odpadu každý týden. 
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Celkové rozmezí částek je ve 
výsledku velmi široké, medián je 
roven hodnotě 2 000 Kč.
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Třídění odpadu 

Vyhovuje vám umístění popelnic u Vás?

79% respondentů (69 odpovědí) uvádí, 
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Ano, nemusím nikam 
jezdit.

Ne, nemám na 
nádoby místo.

Ne, tolik odpadu 
dohromady smrdí.

Ne, nádoby jsou malé. Netřídím

79% respondentů (69 odpovědí) uvádí, 
že je velmi dobře informováno o 
svozových dnech. Zbytek respondentů 
(21%, 18 odpovědí), je s informovaností 
spokojeno spíše průměrně, až 
nedostatečně. 



Sběrný dvůr
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Vyhovuje Vám otevírací doba sběrného dvora?
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Téměř 72% respondentů (63 
odpovědí), si myslí, že by se ve 
sběrném dvoře měla odebírat i 
stavební suť. 



Odpovědi na dotaz: Zapomněli jsme na něco? Chcete se k 
problematice svozu odpadu ještě nějak vyjádřit?

"Ohledně otázky týkající se tříděného odpadu postrádám možnost zvolit - nádoby jsou příliš velké. Když už radní 
rozhodli, že zruší svozová hnízda, aby nechala svozové firmě vydělat víc peněz, nechápu, proč aspoň neumožní 
výběr nádoby, menší, které by mi bohatě stačily by samozřejmě zabraly méně místa. Tento dotazník se bohužel 
nezabývá odpady v Čerčanech více globálně, pouze se zaměřuje na diskuzi, která hýbe Čerčanských FB. Škoda."

"Plasty jsou nedostatečné "
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"Co s větvemi z ořezaných stromů? Při velkém množství máme možnost štěpkovačky ale při menším?"

"Nádoby na tříděný odpad nejsou malé (to už by musel mít každý kontejner), ale termín svozu jednou za měsíc je 
strašně dlouhý (obzvlášť, když je to třeba přes vánoce a silvestra). Termíny na svoz tříděného odpadu by se měly 
stabilizovat na 3 týdnech. A sběrný dvůr by neměl odebírat stavební suť (na tu nemá kapacitu ani mechanizaci), 
ale rozhodně by se měl vrátit k odběru pneumatik, nebo jich budou za chvíli plné lesy..."

"Po Vánocích bych upřednostnila dřívější odvoz papíru i plastu, ne až za 3 týdny, v tu dobu bylo zmiňovaného 
odpadu více.„
….
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Všechny odpovědi jsou uvedeny v připojeném dokumentu:



• Intenzita vyvážení popelnic na tříděný odpad – pro 
respondenty není zásadní problém objem popelnic, ale 
ocenili by zvýšenou intenzitu svozů (například jednou za 
3 týdny), zvláště pak v období svátků, jak jsou například

Podklady k diskusi a 

řešení na základě 
výsledku ankety

ocenili by zvýšenou intenzitu svozů (například jednou za 
3 týdny), zvláště pak v období svátků, jak jsou například
Vánoce. 

• Intenzita vyvážení komunálního odpadu – někteří
respondenti jsou nespokojeni se systémem 14-ti 
denního svozu z důvodu zápachu v létě či nedostatečné
kapacity v zimních měsících, obzvlášť v případě topení
uhlím. 

• Způsob platby za svoz odpadu – někteří respondenti
kritizují platbu za nemovitost, která diskriminuje občany, 
kteří žijí sami a vyprodukují méně odpadu. Tato 
skutečnost je znevýhodňující zvláště pro seniory. 

• Větší osvěta v rámci odpadového hospodářství: Jak 
se chovat tak, aby vznikalo méně odpadů
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Děkujeme Vám za spolupráci, při 
vyplňování ankety o komunálním 
odpadu. Veškeré poznatky 
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odpadu. Veškeré poznatky 
předáme na OÚ Čerčany. 

https://www.cercanyvobraze.cz/


