
 

 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                          Komise životního prostředí  č. 04/2015 

konané dne 27.04.2015 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 
  
Přítomni: 

 Ing. Jan Zadraţil 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Bc. Milan Houdek  

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Jan Ţídek 

 Věra Kubátová 

 Mgr. Rita Vlčková (host) 

 Mgr. Václav Červín (host) 
 

 
Omluveni: Ondřej Rondoš, Mgr. Tomáš Vytlačil 

 

Nepřítomni: 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Michal Kopřiva 

 Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:  Věra Kubátová 

Program: 

1.  Projednání projektu – vybudování kompostárny v Litoměřicích 
2.  Projednání návrhu vzoru nové veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na solární 

ohřev TUV občanům 
3. Vyhodnocení akce „Ukliďme Česko“ 
4. Návrh na informační kampaň na podporu separování odpadu 
5.  Informace 
6.  Závěr  

 
Konec jednání:  18:00 hod.   
 

Termín příštího jednání: 25.05.2015 (od 16:00 hod.) 
 

Zapsala: Věra Kubátová 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler a Ing. Jan Zadraţil 

 
 

 



 

 

1. Projednání projektu – vybudování kompostárny v Litoměřicích 
 

Komise ŢP doporučuje: 

- hledat řešení v okolních městech (např. Olomouc atd.) – exkurze 
- zjistit moţnost získání dotace 
- bioodpad prodávat dále jako palivo (např.výroba pelet) 
- nechat zpracovat analýzu zpracování biodpadu 
- technologie využití bioodpadu - pod záštitou Mgr. Červína 

 

 

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

 

- zakotvit do smlouvy, ţe ţadatel o dotaci musí být majitelem nemovitosti a musí v té 
nemovitosti bydlet nebo aspoň jeho přímí příbuzní – nelze pouţít na nemovitost pouţívanou 
k podnikání 

- nesmí se v nemovitosti, na kterou je poskytnuta dotace (solární panely) topit tuhými palivy 
s výjimkou biomasy s emisní třídou 5 a vyšší dále pyrothermických kotlů na dřevo a zděných 
krbů 

- ţadatel musí mít vypořádané závazky vůči městu (např. zaplacen poplatek za odpad,  
psa atd.) 

- existuje seznam míst, kde jsou solární panely nainstalovány na nemovitostech a do budoucna 
se plánuje vypracovat mapku těchto míst  
 

 
 

3. Vyhodnocení akce „Ukliďme Česko“ 

 
- Mgr. Rita Vlčková informovala o průběhu a úspěchu akce „Ukliďme Česko“ 
- nutnost demolice boudy v Mládeţnické ulici v Litoměřicích – bezdomovci (zařídí TSM 

Litoměřice) 
- Ing. Gryndler informoval o příslibu zahrádkářů, ţe budou dohlíţet na pořádek u pozemků ČD 
 
Komise ŽP podporuje akci „Ukliďme Česko“ a navrhuje navýšení rozpočtu na tuto akci 
v roce 2016 (např. na rukavice atd.), navýšení by mělo být v částce aspoň 10.000 Kč. 
 
 

 
 

4. Návrh na informační kampaň na podporu separování odpadu 

 
- opakovat informace ohledně separování odpadu v denním tisku (Ing. Eva Břeňová) 
- vyvěšení billboardů + informací na kontejnerových stání 
- umístění pyramidy z plastových PET lahví na Mírovém náměstí v Litoměřicích  
- zavedení pouţívání zálohovaných kelímků na velkých akcí (např. Vinobraní) s nápisem  

a osvětou ohledně separování odpadu + logo Města Litoměřice 
- zjistit výrobce těchto vratných kelímků (moţná by to zaplatila firma EKO-KOM, a. s.) 
- poţádat Radu města Litoměřice, aby poţadovala po provozovatelích akcí při uzavírání 

smlouvy o pronájmu nebo záboru veřejného prostranství dodrţovat téţ povinnost separování 
odpadu 

- domluvit s MKZ Litoměřice objednání více kontejnerů u TSM Litoměřice na velké kulturní akce 
  



 
 
5. Informace 
 
 

1. ČD uklidí nepořádek na svých pozemcích (informoval Ing. Gryndler) 
2. je potřeba umístit cedule na místě úklidu v rámci akce „Ukliďme Česko“ s názvem např. „Bylo 

uklizeno dne ….. v rámci akce „Ukliďme Česko“ a zakládání nepořádku je trestáno pokutou“ 
(Mgr. Vlčková) 

3. nefunguje čidlo na náměstí – prašnost (telefonické oznámení občanky Litoměřic) 
4. zvýšená prašnost z důvodu uzavření Tyršova mostu – zvýšená potřeba kropení 
5. je velké mnoţství vypálených cigaret u ZŠ v Sovově ul. – vyzvat školy v Litoměřicích k úklidu 

jejich okolí (Bc. Houdek) 
6. podzemní kontejnerové stání v ul. Stavbařů nelze vybudovat, jelikoţ zde vedou horkovody 

(Ing. Gryndler) 
7. přemístěn kontejner na kov - Ladova ul. (Ing. Gryndler) 
8. dotaz pana Ţídka – v jakém stavu je vypracování vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě 

města – Ing. Gryndler sdělil, ţe vyhlášku právní oddělení přepracovává z důvodu souladu 
s platnou legislativou 

9. p. Jan Ţídek ţádá, aby ve vyhlášce o veřejném pořádku a čistotě města bylo uvedeno,  
ţe se zeleň bude prostříhávat do průjezdné výšky 3 metrů 

10. byl proveden průzkum v rámci zjištění fungování zákazu výkupu ţeleza výkupci za peníze – 
bylo zjištěno, ţe zákaz výkupci opravdu dodrţují, ţelezo se totiţ začíná ve velkém mnoţství 
objevovat na Sběrném dvoře v Litoměřicích, kam ho odváţejí občané Litoměřic zdarma  
(Ing. Gryndler) 

11. vyjetý olej se stane od 01. 06. 2015 nebezpečným odpadem, tudíţ jiţ nebude v rámci 
zpětného odběru 

 

 
6. Závěr 
 
 
Závěrem Ing. Gryndler poděkoval členům Komise ŢP za účast na zasedání Komise ţivotního prostředí 
a tímto toto jednání ukončil. 

 

 

Program příštího jednání: 

1. Projednání řešení zateplování škol a jejich větrání ve vztahu k obsahu oxidu uhličitého – 
městský energetik (Ing. Klusák Ph.D.) 

2. Monitorovací systém – zjištění stavu ovzduší 
3. Informace 
4. Závěr 

 


