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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 

konané dne 01.11.2021 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově  
MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici. 
 
Přítomni: 
Ing. P. Gryndler  
V. Kubátová (zapisovatelka) 
Ing. M. Houdek 
R. Ježek 
Ing. M. Kopřiva 
Ing. M. Soldatková 
 
Omluveni: Ing. L. Pařízek 
 
Program: 
Informace  - Omezení počtu big bagů 
Informace – Geotermální projekt 
Informace – Podzemní kontejnery 
Informace – Den ŽP 2022 
Informace  -  Kácení stromů na Mostné hoře 
Informace  -  Revitalizace Pokratického rybníka 
Informace  -  Nové osvětlení v parku Václava Havla 
 
 
Projednáno: 
 

Informace – Omezení počtu big bagů 
 
Ing. Houdek navrhl, aby došlo k dalšímu omezení big bagů z 5 ks na nemovitost/ rok 
na 2 ks big bagů na nemovitost/rok z důvodů možnosti využití kompostérů občany 
Litoměřic, které mohou získat od Města Litoměřice zdarma a dále si mohou vypůjčit 
drtiče větví na SD Litoměřice opět zdarma. 

 

Komise ŽP souhlasí s návrhem omezení big bagů na 2 ks na nemovitost/rok  
od roku 2022.  
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Informace – Geotermální projekt 
 
Ing. Gryndler informoval o pokračování geotermálního projektu Litoměřice se změnou 
názvu GEOSOLAR, kdy bude do projektu na využití geotermální energie zařazeno  
i ukládání energie slunce.  

Komise ŽP bude na nějakém příštím jednání informována podrobněji s tím, že jednání 
komise by bylo přímo ve výzkumném středisku geotermální energie v Kasárnách Jiřího 
z Poděbrad. 

 
 
 
Informace – Podzemní kontejnery 
 
V letošním roce budou vybudovány podzemní kontejnery v ulici Seifertova a to  
ve složení papír, sklo, plast (kov zde není možný z důvodu inženýrských sítí). 
V roce 2022 budou vybudovány podzemní kontejnery včetně podzemních nádob  
na kovy v ul. Nezvalova  a Husova.  
 
 
 
Informace – Den ŽP 2022 
 
Ing. Gryndler informoval o Dni životního prostředí, který byl veřejností hodnocen jako 
velice úspěšný. Na základě tohoto hodnocení bude odbor životního prostředí MěÚ 
Litoměřice v příštím roce připravovat Den životního prostředí zaměřený tentokrát  
na vodu a energetiku. 

 
 
Informace - Kácení stromů na Mostné hoře 
 
Na Mostné hoře bylo do současné doby pokáceno již 150 stromů, vzhledem k velkému 
úhynu dalších stromů je předpoklad kácení dalších cca 300 stromů. V současné době 
je platná dohoda s Ústeckými šrouby, z. s. na 5 let, že je možné začít se sázením až  
po dokončení Studie ozelenění a v místech, která nebudou ohrožena dalším kácením. 
Zároveň Studie ozelenění bude projednána s Ústeckými šrouby, z. s. a zástupci CHKO 
České středohoří.  
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Informace - Revitalizace Pokratického rybníka 
 
Projektová dokumentace na revitalizaci rybníka je hotová. Správa CHKO České 
středohoří s revitalizací Pokratického rybníka ne zcela souhlasí z těchto důvodů:  

• kácení stromů bude omezeno z důvodu výskytu hnízdiště netopýrů 
• odbahnění rybníka bude omezeno z důvodu výskytu zvláště chráněných 

živočichů – tento bod bude ještě detailně projednán se Správou CHKO 
České středohoří 

• nebude zřízen písečný břeh v pravé části rybníka, neboť by došlo 
k výraznému zásahu do místního biotopu 

Správa CHKO České středohoří souhlasí s opravou nápustního i výpustního zařízení 
rybníka dle projektové dokumentace. Celková revitalizace rybníka bude ještě 
projednána s veřejností. 
 

 

Informace – Nové osvětlení v parku Václava Havla 
 
Připravuje se vybudování nového osvětlení v parku Václava Havla a nových závlah. 
Částečně realizace začne již v letošním roce s předpokladem dokončení v roce 2022. 
V současné době jsou značné problémy se stanovením nákladů na celou rekonstrukci 
závlah a osvětlení. Dále se připravuje rekonstrukce nového kvalitního kamerového 
systému, který by měl zajistit lepší ostrahu proti vandalismu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 01.11.2021      Zapsala: Věra Kubátová 
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