Zápis
z jednání Komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí č. 01/2017
konané dne 30.01.2017 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské
ulici.

Přítomni:










Ing. Pavel Gryndler
Ing. Jan Zadražil
Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk
Ing. Michal Kopřiva
Ing. Lukáš Pařízek
Ing. Zbyněk Zdvořák
Jan Žídek
Věra Kubátová
Ing. Lucie Weberová (host – referentka majetkové správy odpadového hospodářství MěÚ
Litoměřice)

Omluveni: Bc. Milan Houdek
Nepřítomni:




Bc. Milan Houdek
Bc. Ondřej Rondoš
Mgr. Tomáš Vytlačil

Jednání řídil:

Ing. Pavel Gryndler

Zapisovatelka: Věra Kubátová
Program:
1.
2.
3.
4.

Soutěž – SD Litoměřice
Firmy + příspěvkové organizace – zapojení do systému tříděného odpadu
Informace
Závěr

Konec jednání: 18:30 hod.
Termín příštího jednání: 27. 02. 2017
Zapsala: Věra Kubátová
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler

1. Soutěž – Sběrný dvůr Litoměřice
Ing. Weberová – občan přiveze odpad na SD, poté vyplní lístek se svými osobními údaji, nechá si ho
potvrdit obsluhou SD a vhodí do připravené krabičky (platí to pro veškerý odpad
kromě suti, pneumatik)
- stačí i 1 návštěva SD
- v soutěži lze vyhrát finanční obnos (1.místo 2 000 Kč – zaplacen roční poplatek
za odpad za čtyřčlennou rodinu, 2. místo 1 500 Kč, 3. místo 1 000 Kč a 10 x 500 Kč
+ drobné dárky = separační tašky)
- podmínka = nesmí mít účastník soutěže vůči Městu Litoměřice žádné dluhy
- výhra se bude losovat (nutno prověřit přítomnost notáře)
- mediální vyhlášení vylosování cen
- mohly by se na této soutěži podílet také firmy jako Asekol a Elektrowin
- jsou 2 varianty soutěže (1. varianta – soutěž dle počtu návštěv SD Litoměřice,
2. varianta – soutěž dle množství odpadu)

Komise životního prostředí doporučuje 1. variantu soutěže.

2. Firmy + příspěvkové organizace – zapojení do systému tříděného odpadu
Ing. Weberová -

firmy a příspěvkové organizace by mohli využívat kontejnery na separovaný
odpad, které jsou rozmístěny po městě
částečně si za to ty firmy zaplatí (bude vytvořena smlouva + ceník)
odvoz komunálního odpadu si nadále budou zajišťovat a financovat sami

Komise životního prostředí doporučuje zapojit firmy a příspěvkové organizace do systému
tříděného odpadu.

3. Informace
Ing. Gryndler – na SD Litoměřice by mohla býti poskytována navíc služba občanům – byl by pořízen
vozík pro zapůjčení občanům, kteří nemají svůj vozík, aby odpad
do SD přivezli
Ing. Gryndler - na akcích pořádaných Městem Litoměřice budou umístěny speciální nádoby
na separovaný odpad (zajistí TSM), použití zálohovaných kelímků se zvažuje
na zimním stadiónu
Ing. Gryndler - je 10 elektromobilů na MěÚ Litoměřice – snížení emisí, provozních nákladů
- v Litoměřicích budou instalovány 2 rychlonabíječky
- členům Komise životního prostředí byl představen elektromobil

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

