Dotazník k liniovým stavbám

Dotazník k liniovým stavbám

□ Svatý Jan pod Skalou

□ Svatý Jan pod Skalou

pro trvalé obyvatele i chataře / chalupáře
□ Sedlec

□ Záhrabská

pro trvalé obyvatele i chataře / chalupáře
□ Sedlec

□ Záhrabská

Ulice .............................................. č.p. / č.e. ...............

Ulice .............................................. č.p. / č.e. ...............

Voda (nevyplňujte, jste-li již připojeni na obecní vodovod)

Voda (nevyplňujte, jste-li již připojeni na obecní vodovod)

Jaký zdroj vody nyní využíváte?
□ Studna vlastní 			 (průměr × hloubka ....................)
□ Studna sdílená/cizí 	 (průměr × hloubka ....................)
□ Pitná voda dovážená do jímky 
(jímka ............ m³)
□ Voda dešťová
(jímka ............ m³)
□ Pitnou vodu dovážím sám

Jaký zdroj vody nyní využíváte?
□ Studna vlastní 			 (průměr × hloubka ....................)
□ Studna sdílená/cizí 	 (průměr × hloubka ....................)
□ Pitná voda dovážená do jímky 
(jímka ............ m³)
□ Voda dešťová
(jímka ............ m³)
□ Pitnou vodu dovážím sám

Jaká je vydatnost studny?
□ Vyhovující
□ Nevyhovující
□ Kolísavá v závislosti na klimatických podmínkách

Jaká je vydatnost studny?
□ Vyhovující
□ Nevyhovující
□ Kolísavá v závislosti na klimatických podmínkách

Jaká je kvalita vody?
□ Vyhovující
□ Nevyhovující
□ Kolísavá v závislosti na klimatických podmínkách

Jaká je kvalita vody?
□ Vyhovující
□ Nevyhovující
□ Kolísavá v závislosti na klimatických podmínkách

Máte zájem o připojení nemovitosti na vodovod?
(i za cenu příspěvku na realizaci přípojky a platby vodného)
□ Ano
□ Ne

Máte zájem o připojení nemovitosti na vodovod?
(i za cenu příspěvku na realizaci přípojky a platby vodného)
□ Ano
□ Ne

Odpadní voda

Odpadní voda

Jaký způsob likvidace splaškové vody provozujete?
□ Žumpa, kterou pravidelně vyvážím	 (vel. ........... m³)
□ Žumpa, kterou vypouštím do terénu	 (vel. ........... m³)
□ Vícekomorový septik se vsakováním
□ Trativod
□ Domovní čistírna odpadní vody

Jaký způsob likvidace splaškové vody provozujete?
□ Žumpa, kterou pravidelně vyvážím	 (vel. ........... m³)
□ Žumpa, kterou vypouštím do terénu	 (vel. ........... m³)
□ Vícekomorový septik se vsakováním
□ Trativod
□ Domovní čistírna odpadní vody

Máte-li domovní ČOV, jak nakládáte s přečištěnou vodou?
□ Jímám ji a používám na zalévání
□ Vypouštím do trativodu na vlastním pozemku
□ Vypouštím do trativodu na cizím pozemku
□ Vypouštím do vodoteče

Máte-li domovní ČOV, jak nakládáte s přečištěnou vodou?
□ Jímám ji a používám na zalévání
□ Vypouštím do trativodu na vlastním pozemku
□ Vypouštím do trativodu na cizím pozemku
□ Vypouštím do vodoteče

Nemáte-li domovní ČOV, plánujete ji pořídit?
□ Ano
□ Ne

Nemáte-li domovní ČOV, plánujete ji pořídit?
□ Ano
□ Ne

Máte zájem o připojení na tlakovou kanalizaci?
(i za cenu příspěvku na realizaci přípojky a platby stočného)
□ Ano
□ Ne

Máte zájem o připojení na tlakovou kanalizaci?
(i za cenu příspěvku na realizaci přípojky a platby stočného)
□ Ano
□ Ne

Internet

Internet

Využíváte ve své nemovitosti internet?
□ Ano
□ Ne

Využíváte ve své nemovitosti internet?
□ Ano
□ Ne

Jaký druh připojení používáte?
□ Pevnou linku (O₂)
□ Bezdrátové sítě		
(operátor ..................)
□ Kombinaci více druhů připojení 	(operátor ..................)

Jaký druh připojení používáte?
□ Pevnou linku (O₂)
□ Bezdrátové sítě		
(operátor ..................)
□ Kombinaci více druhů připojení 	(operátor ..................)

Máte zájem o kvalitní optické vysokorychlostní připojení?
(realizace cca 2022)
□ Ano
□ Ne

Máte zájem o kvalitní optické vysokorychlostní připojení?
(realizace cca 2022)
□ Ano
□ Ne

Děkujeme za vyplnění. Dotazník prosím co nejdříve doručte na obecní úřad nebo komukoliv ze zastupitelů – lze i oskenovat a poslat mailem. Dotazník je možné
vyplnit i online – odkaz najdete na www.svatyjan.cz v sekci Aktuality.

Děkujeme za vyplnění. Dotazník prosím co nejdříve doručte na obecní úřad nebo komukoliv ze zastupitelů – lze i oskenovat a poslat mailem. Dotazník je možné
vyplnit i online – odkaz najdete na www.svatyjan.cz v sekci Aktuality.

