
 
 

 

DOTAZNÍK  -   domácí třídění papírů a plastů 

V rámci zkvalitnění třídění papíru a plastů zvažuje město Příbram podání žádosti o dotaci 
na nákup nádob a pytlů pro občany města.  

Projekt je cílen do lokalit s velkou docházkovou vzdáleností ke kontejnerům na vytříděné 
odpady a do míst, kde není možné umístění dalších kontejnerů. Tímto dojde ke zvýšení 
komfortu sběru vytříděných odpadů.  

Jde o tyto vytipované lokality: Orlov, Lazec, Sázky, Zdaboř (ulice Táborská, Písecká, 
Blatenská, Klatovská, Čimelická, Bohutínská, Pecovská, Mirotická, Alisova, Ke Skalám, Ke 
Statku, V Aleji, Lomená, Zdabořská, Na Planinách, Vodňanská, U Průhonu, Na Samotě, 
Pod Šorfíkem) a Březové Hory (ulice Kozičínská, Nad Litavkou, Na Valdeku, Na 
Struhách, Havířská, Heyrovského, Spálená, Horymírova, Třemošenská, Pod Kovárnami, 
Pod Struhami, Rudná, Šemberova, nám. Hynka Kličky, Jarolímkovy Sady, Příční, Rytířská, 
Schovaná, Úzká, Skalní, Libušina).  

Žadatelem bude město Příbram. V případě přidělení dotace na tento projekt budou nádoby 
zapůjčeny do domácností zdarma. Pytle na papír a plasty (předpoklad 12 pytlů na papír a 
24 pytlů na plasty za rok) budou poskytovány také zdarma. Vytříděné odpady bude 
svozová firma v pravidelných intervalech odvážet přímo od vašich domovů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pouze pokud je odlišné od adresy trvalého bydliště 

 

        

  Podpis:………………………………… 

 

Poskytnutí nádob nebo pytlů je podmíněno odevzdáním tohoto dotazníku. 

 
Vyplněné dotazníky odevzdávejte do 06.10.2017 do připravených sběrných boxů 
v infocentru v budově Zámečku (Tyršova 106), na podatelně městského úřadu v budově 
radnice (Tyršova 108) a na Odboru životního prostředí (U nemocnice 19B).  
Sken podepsaného dotazníku je možné také odeslat elektronickou formou na adresu 
nadoby@pribram.eu . Na tuto adresu můžete směřovat i případné dotazy.   
 
Za vyplnění dotazníku děkujeme.  
Realizační tým projektu 

Jméno a příjmení  

Adresa trvalého bydliště  

Adresa umístění nádob 
(pytlů)* 

 

E-mail/telefon  

Mám zájem o nádoby nebo 
pytle (označte křížkem) 

Nádoba na papír (120 l)  

Nádoba na plasty (120 l)  

Pytel na papír (cca 70 l)  

Pytel na plasty (cca 70 l)  

mailto:nadoby@pribram.eu

