
 

 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                          Komise životního prostředí  č. 03/2015 

konané dne 30.03.2015 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 
  
Přítomni: 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Milan Houdek  

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Věra Kubátová 

 Mgr. Rita Vlčková (host) 
 

 
Omluveni: Ing. Jan Zadražil, Jan Žídek 

 

Nepřítomni: 

 Ing. Jan Zadražil 

 Michal Kopřiva 

 Jan Žídek 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:  Věra Kubátová 

Program: 

1.  Projednání upravené vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě města 
2.  Návrh motivační strategie v oblasti separování odpadů občany města (big bagy) 
3.  Informace 
4.  Závěr  

 
Konec jednání:  17:45 hod.   
 

Termín příštího jednání: 27.04.2015 (od 16:00 hod.) 
 

Zapsala: Věra Kubátová 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 
 

 

 

 

 



1. Projednání upravené vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě města (č. 1/2015) 
 

Ing. Gryndler informoval členy Komise ŽP o úpravách ve vyhlášce: 

- zrušení mobilního svozu nebezpečných odpadů – využít Sběrného dvora v Litoměřicích 
- sběr kovového odpadu (ve městě je umístěno 10 kontejnerů na kov + Sběrný dvůr Litoměřice) 
- seznam stanovišť kontejnerů (příloha č. 1 vyhlášky) 

 

Komise ŽP doporučuje přidat kontejnery na separovaný odpad do ul. Stavbařů (p. č. 1240/15 – 
prověřit, zda je to pozemek města). 

 

 

 

2. Návrh motivační strategie v oblasti separování odpadů občany města (big bagy) 

 

Ing. Gryndler přednesl návrh na zrušení big bagů (pro separování biologického odpadu). Navrhl, aby 
občané sváželi biologicky rozložitelný odpad pouze na Sběrný dvůr Litoměřice. Svoz big bagů přináší 
velké výdaje finančních prostředků, které by se po jejich zrušení mohly použít na častější svoz nádob 
na bioodpady. Tyto nádoby by se mohly svážet každý týden místo 14-ti dnů.  

 

Komise ŽP doporučuje ponechat svoz big bagů tak jak je. Hledat cestu lepšího ekonomického 
zhodnocení likvidace bioodpadu (například prověřit ekonomičnost zřízení vlastní kompostárny). 

 

 
 

3. Informace  

 
- Mgr. Rita Vlčková informovala o připravované akci „Ukliďme Česko“ 
- cesta na Mostnou horu (u lvů) – nejsou tam pytlíky na psí exkrementy 
- přechod u Horního nádraží (roh do Nerudovy ulice) – dát tam koš na odpadky 
- existuje aplikace inCity (Lepší místo) – občané mohou vyfotit odpadky a zaslat přes tuto 

aplikaci na TSM Litoměřice 
- Ing. Gryndler informoval o zvýšeném množství kovového odpadu ve Sběrném dvoře 

v Litoměřicích v souvislosti s novou legislativou MŽP 
- dotace na solární kolektory – 20. 02. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - místo dohody bude muset být uzavřena 
veřejnoprávní smlouva  

- Ing. Jan Zadražil zařídí zpracování studie proveditelnosti jako podklad pro protipovodňová 
opatření v Litoměřicích  

- příští jednání Komise ŽP – prezentace (Ing. Jan Klusák Ph.D.) 
 
 
 
Komise ŽP doporučuje podat Městem Litoměřice podnět na ČIŽP (sekce odpadů) proti ČD – úklid 
odpadků na pozemcích ČD, které by si měli udržovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Závěr 
 
 
Závěrem Ing. Gryndler poděkoval členům Komise ŽP za účast na zasedání Komise životního prostředí 
a tímto toto jednání ukončil. 

 

Program příštího jednání: 

1. Projednání návrhu vzoru nové veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na solární ohřev 
TUV občanům 

2. Vyhodnocení akce „Ukliďme Česko“ 
3. Návrh na informační kampaň na podporu separování odpadu 
4. Informace 
5. Závěr 

 

 


