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Příloha 1 – Motivační dopis 

 

                                                                                          V Ústí nad Labem dne 04.01.2010   

 

 

Vážené dámy a pánové,  

          obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při provádění průzkumu, který tvoří 

praktickou část mé diplomové práce na téma „Asanace skládky Chabařovice“.  

          V příloze tohoto dopisu Vám zasílám dotazník a dovoluji si Vás tímto požádat 

o jeho vyplnění. Dotazník je anonymní, je potřeba uvést pouze rok narození, pohlaví a rok, 

od kterého jste obyvatelem města Chabařovice – důvodem je zaměření průzkumu 

na cílovou skupinu osob ve věku mezi 30 až 60 let bydlících v zájmové lokalitě. 

V souvislosti s tím Vás rovněž ujišťuji, že výsledky budou využity výhradně pro účely 

výše uvedené diplomové práce. 

          Vyplněný dotazník prosím zašlete na adresu: p.kolumkova@seznam.cz. 

         

          Děkuji Vám za Vaši pomoc a čas věnovaný vyplnění dotazníku. 

 

         S pozdravem  

                                            Pavlína Kolumková 
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Příloha 2 – formulář dotazníku 

 

DOTAZNÍK 

k diplomové práci na téma „Asanace skládky Chabařovice“ 

 

 otázka ano ne 

01. Vnímal (a) jste dlouholeté problémy s řešením „likvidace“ skládky 

nebezpečných odpadů? 

  

02. Myslíte si, že občané žijící v okolí skládky byli o problému dostatečně 

informováni? 

  

03. Zajímal (a) jste se vy sám (a) např. prostřednictvím  tisku, médií, o stav 
skládky, její budoucnost, její vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel?  

  

04. Myslíte si, že skládka byla před realizací sanace pro své okolí nebezpečná?   

05. Měl (a) jste obavy z toho, že skládka před realizací sanace ohrožovala 

životní prostředí? 

  

06. Měl (a) jste obavy z toho, že skládka před realizací sanace ohrožovala 
zdraví obyvatel? 

  

07. Zaregistroval (a) jste, že v letech 2000 – 2009 byly na území skládky 

realizovány práce směřující k likvidaci odpadů a celkové sanaci skládky? 

  

08. Vnímal (a) jste nějaké projevy negativních vlivů na okolí nebo obyvatele v 
době, kdy probíhaly práce na sanaci skládky? 

  

09. Vnímáte nějaký rozdíl mezi stavem před sanací a po sanaci skládky? 

 

  

10. Myslíte si, že po realizaci sanace nemůže skládka ohrožovat životní 

prostředí? 

  

11. Myslíte si, že po realizaci sanace nemůže skládka ohrožovat zdraví 

obyvatel? 

  

12. Domníváte se, že po realizaci sanace skládky se životní prostředí v jejím 

okolí zlepšilo? 

  

13. Věříte, že po realizaci sanace skládky se na jejím území již nenacházejí 
žádné nebezpečné látky, které by mohly ohrozit okolí? 

  

14. Myslíte si, že jezero Milada, které v současné době vzniká v blízkosti areálu 

skládky, není ohroženo kontaminací nebezpečných látek ze skládky? 

  

15. Uvažoval (a) jste někdy o tom, že byste se z důvodu existence skládky 
odstěhoval (a) ze svého bydliště na jiné místo? 
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