Dopravní dotazník pro Šardice
Akční plán pro udržitelnou energii a klima obce Šardice

Prosíme vás o vyplnění tohoto stručného dotazníku. Cílem je zjistit, jakým způsobem se změnily
zvyklosti ohledně dopravy šardických domácností za posledních 10 let. Údaje prosím vyplňte za celou
vaši domácnost. V případě, že bydlíte v Šardicích méně než 10 let, ponechte druhou část dotazníku
prázdnou.
Současnost

2012

Počet členů domácnosti:
Počet dospělých členů domácnosti
Počet automobilů v domácnosti
Následující údaje o nájezdu kilometrů a spotřebě vyplňte samostatně pro každé vozidlo. Pokud údaje
neznáte, uveďte alespoň odhad.
# Roční nájezd kilometrů
Roční nájezd kilometrů
Spotřeba paliva
Typ paliva
(současnost)
(2012)
1
2
3
4
5
6

Jízdní kolo

Elektrokoloběžka

Elektrokolo

Motocykl

Koloběžka

Autobus

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 15. října 2022 na recepci OÚ
Šardice, č. p. 601 nebo vhoďte do poštovní schránky na budově OÚ
Šardice.
Dotazník můžete vyplnit také v online verzi, dostupné pomocí
přiloženého QR kódu nebo na následující webové adrese.

Vlak

2012

Současnost

2012

Současnost

2012

Současnost

Další pravidelně využívané dopravní prostředky (označte křížkem):

https://form.jotform.com/222563805675361

Vážení spoluobčané,
Obec Šardice zahájila zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a
klima (tzv. SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan). Jeho
cílem je připravit obec na období probíhajících změn, které naší
společnosti hrozí v souvislosti se změnami klimatu a nedostatkem energií
a adekvátně na ně reagovat.
SECAP představuje plán, za pomocí kterého obec v dostatečném
předstihu připravíme na rizika, která mohou přinést nové klimatické
podmínky.
Obec samotná řadu kroků podnikla v minulosti a další kroky plánuje (viz
například plánovaná modernizace ZŠ, propojení školy, obecního úřadu,
MŠ aj. ke sdílení vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny apod.).
Cílem je zapojit i obyvatele, místní firmy a podnikatele už do tvorby
plánu.
Prvním způsobem, jak se můžete zapojit, je vyplnění krátkého dotazníku,
který zjišťuje, jakým způsobem využíváte automobily či jiné dopravní
prostředky, a jak se tyto zvyklosti změnily během posledních deseti let.
Na podzim t. r. pak proběhne detailnější dotazování ohledně současného
stavu a možných opatření především v energetice.
Jedině obec, která je dostatečně informovaná a má přehled o tom, co se
v ní děje, může adekvátně reagovat na nové problémy, které dnešní svět
přináší. Proto vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, a to buď
v papírové, nebo online verzi.
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