
                                                                                                                                                
 

 

OSTATNÍ 
 

Odběratel: Ing. Jiří Tetzeli – NORD, U Svépomoci 9/2020, 301 00 Plzeń  

IČO:  11412968  

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tetzeli Telefon:  +420377420324  

Předmět: Projektová dokumentace pro kompostárnu bioodpadu − Návrh technologického 

vybavení a typu zařízení dle kapacitních potřeb a zjištěných při místním šetření − Vyhotovení 

projektové dokumentace k územnímu řízení − Vyhotovení projektové dokumentace ke 

stavebnímu řízení − Zajištění podkladů pro územní a stavební řízení (včetně rozptylové studie a 

posudku dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a odnětí ze ZPF  

Termín: leden 2009  

Cena:  80.000,- Kč (bez DPH) 

 

Odběratel: Ing. Jiří Tetzeli - NORD, U Svépomoci 9/2020, 301 00 Plzeń  

Předmět: Projektová dokumentace pro kompostárnu bioodpadu 

Návrh technologického vybavení a typu zařízení dle kapacitních potřeb a zjištěných při místním 

šetření 

Vyhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení 

Vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 

Zajištění podkladů pro územní a stavební řízení (včetně rozptylové studie a posudku dle zákona č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a odnětí ze ZPF  

Termín: leden 2009 

 

Odběratel: Město Uničov  

Předmět: Kompetní projektová dokumentace pro komunitní kompostárnu a technicko-

ekonomická studie systéme sběru, svozu a zpracování bioodpadů ve městě Uničov, bude 

obsahovat: 

Návrh techniky a technologie zpracování bioodpadu, 

Návrh počtu a velikosti nádob na sběr biologických odpadů do zástaveb rodinných domů, 

Provozní řád, návrh evidence vstupních materiálů, 

Stavební projekt, 

Provozní náklady systému nakládání s bioodpadem ve městě  

Termín: září 2008 

 

Odběratel: Obec Dlouhá Loučka, 1. máje 116, Dlouhá Loučka  

Předmět: Kompletní projektová dokumentace pro obecní kompostárnu v rozsahu:  

studie (analýza současného stavu, návrh technologie kompostárny, návrh způsobu provozování) 

stavební projekt včetně nutných podkladů pro území a stavební řízení, 

provozní řád zařízení  

Termín: listopad 2007 - leden 2008 

                                                                                                                                                
 

 

 

Odběratel: CMC Náměšť, a.s. V.Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou  

Předmět: Zajištění podkladů pro odborný posudek technologického postupu vlivu kompostování 

na volné ploše na životní prostředí v rámci výzkumného úkolu - projekt: "Ochrana životního 

prostředí" v tomto členění:  

metodika měření emisí, 

metodika hodnocení vlivu kompostování na podzemní vody, 

vlastní měření emisí, 

zpracování dat pro vyhodnocení, 

prezentace výsledků.  

Termín: leden - listopad 2005 

 

• Město Humpolec  – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Město Třebíč – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Rostislav Kyncl – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Martin Zbořil – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Petra Zbořilová – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Město Újezd u Brna – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Milan Michálek – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Petr Nouza– udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Obec Krásná – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Okrasné zahrady arboristika s .r. o. – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

• Filip Šofr – udržitelnost projektů z dotačních programů OPŽP 

 

 

 

 


