
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 05/2016 

konané dne 27.06.2016 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 

 
  
Přítomni: 

 Ing. Jan Zadražil 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Bc. Milan Houdek 

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Věra Kubátová 
 

 
Omluveni: Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk, Ing. Michal Kopřiva, Bc. Ondřej Rondoš, Jan Žídek 

 

Nepřítomni: 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Ing. Michal Kopřiva 

 Bc. Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 

 Jan Žídek 
 

 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:  Věra Kubátová 

Program: 

1.  Dešťové vody 
2.  Protipovodňová opatření 
3.  Odpady 
4.  Informace  
5.  Závěr 

 
 
Konec jednání:  18:00 hod.   
 

Termín příštího jednání: dosud nestanoven 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 
 

 

 



 

1. Dešťové vody 

 
Ing. Gryndler – je třeba vymyslet podporu využívání dešťových vod 
                      -  OŽP připravil článek do Radničního zpravodaje 

                   

 

 
                          
2. Protipovodňová opatření 

 
Ing. Gryndler – již je zpracovaná studie proveditelnosti na protipovodňová opatření v Litoměřicích 
                         (variantně na Q100 a na Q2002) – doporučené rozhodnutí na Q 2002 
Ing. Zadražil  -  upozornil, že z důvodu získání dotace je třeba potvrzení, že na tento záměr není 
                         potřeba posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) – zařídit na KÚÚK 
                          
                        
 
 
3. Odpady 
 
Ing. Gryndler  -  vyšel článek o Sběrném dvoře v Litoměřicích v Radničním zpravodaji – velký zájem 
                          občanů o uložení odpadů na Sběrný dvůr, v současnosti se bude rozesílat informační 
                          leták o možnostech ukládání odpadů na Sběrný dvůr a to současně se složenkou  
                          za odpad 
                       -  OŽP připravuje návrh systému, ve kterém by se podnikatelé podíleli na separování 
                          odpadů ve městě 
                   
      
 
 
4. Informace  
 
Ing. Gryndler -  probíhá testování elektromobilů – nákup možná bude odložen na příští rok  
                         (možnost požádání SÚRAO o přesun finanční dotace na pořízení elektromobilu  
                         do dalšího roku) 
                     -   v současné době probíhá příprava realizace dobíjecí stanice na dvoře MěÚ Litoměřice 
                         a dále se projednávají instalace na několika místech ve městě 
 
                    
 
 
5. Závěr 
 
   Závěrem Ing. Gryndler poděkoval členům Komise ŽP za účast na zasedání Komise životního  
   prostředí a tímto toto jednání ukončil. 

 

   

 


