
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 02/2016 

konané dne 29.02.2016 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 

 
  
Přítomni: 

 Ing. Jan Zadraţil 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Ing. Michal Kopřiva 

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Věra Kubátová 
 

 
Omluveni: Bc. Milan Houdek, Bc.Ondřej Rondoš, Jan Ţídek 

 

Nepřítomni: 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Bc. Milan Houdek 

 Bc. Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 

 Jan Ţídek 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:  Věra Kubátová 

Program: 

1.  Návrh výběru elektromobilu pro OŽP a jeho následné využívání 
2.  Podzemní koše na odpad 
3.  Průzkum spotřeby vody pro WC na MěÚ Litoměřice v budově v Pekařské ul. 
4.  Informace – Chart Ferox 
5.  Závěr 

 
 
Konec jednání:  18:25 hod.   
 

Termín příštího jednání: dosud není stanoven 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 
 

 

 



 

1. Návrh výběru elektromobilu pro OŽP a jeho následné využívání 

 
Ing. Gryndler – v příštím týdnu proběhne jednání s dodavateli elektromobilů – výběrové řízení (nejlepší 
                         nabídka od značky NISSAN LEAF)  
                      -  automobil by měl mít dojezd 200 km (na 1 nabití) 
                      -  pořízení včetně nabíjecí stanice (bude umístěna u MěÚ Litoměřice v Pekařské ul.) 
                      -  jednání s drobnými podnikateli – přeměnit svá firemní auta na CNG – sníţení emisí  
                         v dopravě 
 

Ing. Pařízek   - elektromobil by se mohl účastnit závodu veteránů Českým středohořím (start 
                         v Zubrnicích) – účast na tomto závodu jako propagace elektromobilů 

 

2. Podzemní koše na odpad 
 
Ing. Gryndler – podzemní koš bude umístěn na Pokratické ul. u bankomatu u ZUŠ Litoměřice 
                      -  podzemní koše se vyprazdňují sáním - budou provádět TSM Litoměřice 
                      -  po ověření funkčnosti košů – záměr jejich rozšíření na celé město 
                      -  koše pomohou především při pořádání větších společenských akcí na náměstí 
                         (např. Vinobraní atd.) 
                      -  bude se také řešit moţnost vytvořit podzemní popelnice (se zabudovanou savkou)  
                         ve sklepech domů na Mírovém náměstí 

 

Komise životního prostředí doporučuje na podzemní koše a podzemní popelnice provést studii 
proveditelnosti. 
 

Člen Komise životního prostředí Ing. M. Kopřiva ţádá umístit podzemní kontejnery do centra města. 
 

 

3. Průzkum spotřeby vody pro WC na MěÚ Litoměřice v budově v Pekařské ul. 
 
Ing. Gryndler  -  informace o spotřebě vody na WC (25 l/osoba/den) 
Ing. Kopřiva – je třeba informovat SčVK v rámci smlouvy + podat ţádost o vyjádření na SčVK 
Ing. Gryndler -  chceme rozšířit povědomí o šetření vody na MŠ, ZŠ a přes Středisko ekologické  
                           výchovy SEVER 

 

 
4. Informace – Chart Ferox  
 
Ing. Gryndler  - existují nádrţe na kapalný zemní plyn – Chart Ferox 
                      - moţnost dodání plynu pro malé vesnice, kde RWE nechce nebo nemůţe zavést zemní  
                          plyn (např. Soběnice, Doní a Horní Nezly atd.) 
                       -  změna kotlů na plyn + kotlíková dotace   
 
 
5. Závěr 
 
   Závěrem Ing. Gryndler poděkoval členům Komise ŢP za účast na zasedání Komise ţivotního  
   prostředí a tímto toto jednání ukončil. 

 

   

 


