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Příloha 3A

OBYVATELSTVO A VÝROBKY ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
•

Kolik má obec obyvatel?
Jedná se o velkou, nebo malou obec?
Bydlíte v rodinném domku, bytovém domě, nebo jinde?
Pracují rodiče v obci, nebo dojíždějí?
Existuje v obci nebo jejím blízkém okolí ekofarma?
• Setkali jste se na výrobcích v obchodech v obci se značkou
na obrázku?
• Existuje v obci možnost využívat farmářské koše nebo
farmářské trhy?
• Pěstujete na zahrádce zeleninu pro svoji spotřebu?
• Napadají vás další důležité informace týkající se obyvatelstva
a výrobků šetrných k životnímu prostředí?

VODA
•
•
•
•
•
•
•

Získáváte pitnou vodu z vodovodu, studny nebo ji kupujete balenou?
Využíváte doma dešťovou vodu (např. na zalévání zahrádek či pokojových květin)?
Znáte v okolí obce funkční a upravovanou studánku?
Existuje v obci čistírna odpadních vod?
Je obec (nebo její část) napojena na kanalizační síť?
Ohrozily v minulosti obec povodně?
Pokud obcí teče nějaký vodní tok, jaká je v něm
čistota vody?
• Napadají vás další důležité informace týkající se
vody?
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Příloha 3B

OVZDUŠÍ, ENERGIE A VEŘEJNÁ ZELEŇ V OBCI
• Leží vaše obec v kotlině, nebo na kopci? Má tato skutečnost vliv na čistotu ovzduší?
• Leží blízko obce velké město nebo průmyslová oblast, které znečišťují ovzduší v obci?
• Prochází obcí či v její blízkosti frekventovaná
komunikace?
• Myslíte si, že ve vaší obci jezdí hodně nebo málo aut?
• Zažili jste v obci někdy smogovou situaci?
• Přispívá způsob topení v obci ke znečišťování jejího
ovzduší?
• Nachází se v obci nějaké parky?
• Mají domy ve vaší obci zahrady?
• Napadají vás další důležité informace týkající se
ovzduší, energie a veřejné zeleně v obci?

VOLNÝ ČAS, PŘÍRODA V OKOLÍ OBCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pořádají se v obci nějaké tradiční veřejné akce (Masopust, Posvícení či Den Země)?
Jsou v obci dětská hřiště? Líbí se vám nebo vám na nich něco chybí?
Je v obci knihovna?
Můžete chodit v obci do nějakých zájmových kroužků?
Nacházejí se v okolí obce chráněná území?
Rostou v obci památné stromy?
Je v okolí obce nějaká přírodní zajímavost?
Existuje v okolí obce nějaká naučná stezka?
Napadají vás další důležité informace týkající se
volného času, přírody v okolí obce?
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Příloha 3C

DOPRAVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je obec tranzitní – vede skrz ni významná komunikace?
Způsobuje automobilová doprava v obci nějaké problémy (hluk, znečištění ovzduší)?
Existuje v obci dostatek parkovacích míst?
Jakým způsobem je v obci omezena rychlost?
Existují v obci speciální zóny s nižší či naopak vyšší rychlostí?
Jsou v obci přes komunikace vyznačeny přechody?
Jsou v obci funkční chodníky?
Jakou hromadnou dopravu můžete v obci využít?
Kterou dopravu používáte nejčastěji?
Jezdíte často venku na kole?
Existuje v obci cyklostezka?
Napadají vás další důležité informace týkající se dopravy?

ODPADY
• Jaké kontejnery na tříděný odpad můžete najít v obci?
• Třídíte doma odpad?
• Kam dáváte bioodpad (odpad ze zahrádky, zbytky zeleniny z kuchyně . .)?
• Kam mohou lidé v obci umístit nebezpečný
odpad – baterie, zářivky, zbytky barev
a chemikálií, …?
• Existuje v obci sběrný či odpadový dvůr?
• Existují v obci nebo okolí černé skládky?
• Jaké druhy odpadu se třídí ve škole?
• Víte, co znamená pravidlo 3R (redukce, reuse,
recycle)? Řídíte se jím?
• Napadají vás další důležité informace týkající
se odpadů?
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