
PŘÍLOHY 

 

 Přílohy obsahují témata otázek, ze kterých rozhovory vzešly. Jak již bylo 

avizováno, jednalo se o polostrukturované rozhovory, tudíž celkově bylo zodpovězeno 

otázek více, ty ovšem vyplynuly až během rozhovorů. 

 

PŘÍLOHA A: 

DOTAZY SMĚŘOVANÉ NA KLÍČOVÉ ODBORNÍKY 

 

Kdo a jak určuje priority malých obcí? 

Je podle vás výstavba systému zneškodňování odpadních vod skutečně všude nezbytná? 

Myslíte si, že je výstavba systému zneškodňování odpadních vod pro obec přínosem či 

faktorem rozvoje? 

Myslíte si, že jsou obce a občané o (nutnosti) zneškodňování odpadních vod dobře 

informováni? 

Kde na to obce vezmou (berou) peníze? 

Existují možnosti dotací a jsou o nich obce dostatečně informovány? 

Jak v praxi probíhá budování systému odpadních vod (jaký je jeho průběh)? 

Jaké dopady mohou mít investice do vodohospodářské infrastruktury na obec?  

Jsou podle Vás tyto investice potřebné nebo by měly směřovat raději jinam? 

Jaké existují alternativní způsoby zneškodňování odpadních vod, a které jsou podle Vás 

nejlepší, nejúčinnější, nejlevnější? (obecně pro malé obce či pro konkrétní typy obcí) 

Jak se situace řeší ve specifických oblastech ochrany (CHKO, NP, PHO atp.)? 

Kdo je podle Vás hlavním znečišťovatelem vod? 

Jak vypouštěné odpadní vody ovlivňují kvalitu vod v krajině? 

Jaké látky nesmí být obsaženy ve vodě a kde tyto látky najdeme?  

 

Cílem rozhovorů bylo zodpovědět tyto dotazy, přičemž některé otázky nebyly probrány 

se všemi respondenty, ale pouze s odborníkem kompetentním k dané problematice. 



PŘÍLOHA B:  

DOTAZY NA VEDENÍ OBCE 

 

Jak dlouho již jste ve funkci? 

Čerpají nemovitosti ve vaší obci vodu z veřejného vodovodu? 

Je obec vybavena veřejnou kanalizací? Případně počet napojených nemovitostí.  

Jak stará je kanalizace v obci? Uveďte rok výstavby. 

Co považujete za hlavního znečišťovatele vod v obci?  

Je kanalizace zakončena ČOV?  (Pokud ano, zahrnuje ČOV čištění splaškových vod pro 

celou obec a kam jsou vypouštěny vyčištěné vody? Pokud ne, jak se dále nakládá se 

splaškovými vodami?) 

Má obec platné povolení k nakládání s vodami (povolení k vypouštění odpadních vod)? 

Myslíte si, že jste dostatečně informováni o možnostech dotací?  

Jaká je podle Vás informovanost starostů a občanů ohledně nutnosti vodohospodářské 

infrastruktury dle směrnic EU? 

Jaká je podle Vás nejlepší alternativa systémů na zneškodňování odpadních vod, a 

kterou byste chtěli vystavět (máte zbudovanou) a proč?  

Přemýšleli jste nad alternativním řešením zneškodňování odpadních vod? 

Souhlasili byste s variantou vybudování vodohospodářské infrastruktury ve svazku 

obcí? 

Na vodohospodářskou infrastrukturu je potřeba velké množství financí, jak si myslíte, 

že se to projeví na dalším rozvoji vaší obce?  

Názor na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (nebyla by jiná investice pro obec 

prospěšnější/přínosnější? Do čeho byste raději investovali?) 

Myslíte si, že je výstavba systému zneškodňování odpadních vod pro obec přínosem a 

faktorem rozvoje obce?  

 


