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Poskytnutí informací 

Vážený pane  

dne 27. 3. 2017 byla na podatelnu Obce Tetčice doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete poskytnutí informací týkající se realizace třídění a 

nakládání s odpady v obci. 

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované 

informace.  

 

1. V naší obci je 415 svozových míst komunálního odpadu. Výše poplatku pro rok 2017 za 

komunální odpad pro obyvatele obce je určena Obecně závaznou vyhláškou obce Tetčice č. 

1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a činí 500 Kč/osoba/rok. 

2. Možnost třídění je zajištěna  

a) třemi sběrnými místy 

b) na těchto místech jsou umístěny kontejnery na papír, plast směsný, nápojové kartony, sklo 

čiré a sklo směsné, bioodpady, textil, elektroodpad 

c) celkový počet kontejnerů je  32 ks,  v tom  

 Papír 9, typ nádoby 1100 l 

 Plast směsný 9, typ nádoby 1100 l 

 Sklo čiré 4, typ nádoby 1100 l 

 Sklo směsné 3, typ nádoby 1100 l 
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 Nápojový karton 1, typ nádoby 1100 l 

 Bioodpady 3, typ nádoby 1100 l 

 Textil 1 

 Elektroodpad 2 

 

3. Pro třídění odpadů se využívají i kontejnery které nejsou ve vlastnictví obce a to  

Vlastník Eko-kom  - 1 ks kontejner na plast směsný, typ nádoby 1100 l 

Vlastník Dimatex  1 ks  kontejner na textil 

Vlastník KTS Ekologie s.r.o. 3 ks kontejner na bioodpad, typ nádoby 1100 l  

 

4. Svoz komunálního odpadu v obci zajištuje svozová firma KTS Ekologie s.r.o. 

 

S pozdravem. 

 

 

Jan Šon starosta v.r. 

 

 

 

 

 

 
 


