
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 05/2019 

konané dne 24.06.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

 
  
Přítomni: 

• Ing. Pavel Gryndler 

• Ing. Ivo Elman 

• Ing. Milan Houdek 

• Radim Ježek 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Věra Kubátová (zapisovatelka) 

 

 
Omluveni: ------------------ 

 

Nepřítomni: 

• Ing. Jan Zadražil, Ing. Michal Kopřiva, Ing. Martina Soldatková 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

 

Zapisovatel:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Kompostéry 
2. Mlžící stožár 
3. Informace 
4. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 17:45 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: dosud nestanoven 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 



1. Kompostéry 
 

Ing. Gryndler – informoval o výběru typu kompostérů pro poskytování občanům města Litoměřice  
                         (fyzickým osobám) – ukázka kompostéru na chodbě OŽP – celokovový pozinkovaný  
                         plech 
                      -  distribuce kompostérů bude probíhat na podzim roku 2019 
                      -  pro poskytnutí kompostérů musí býti splněny tyto podmínky: 
 
 

1. Příjemce je občanem města Litoměřice (trvalé bydliště v Litoměřicích) a kompostér bude 
umístěn na území města Litoměřice 

2. Příjemce je vlastníkem zahrady nebo má zahradu v pronájmu v k. ú. Litoměřice  
a v k. ú. Pokratice 

3. Distribuce kompostéru bude provedena na základě žádosti občana 
4. Při distribuce kompostéru obdrží občan též manuál na kompostování  
5. Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob dle schváleného rozpočtu 
6. Občané města budou informováni o vybraném typu kompostéru a ty budou objednány  

na základě počtu žádostí  
 
                          

       

Komise životního prostředí souhlasí s pořízením a následném poskytováním 
kompostérů občanům města Litoměřice za výše uvedených podmínek. 

 

 

 

2. Mlžící stožár 
 

Ing. Gryndler:  
 

- informoval o postupu prací na instalaci mlžícího stožáru. Mlžící zařízení bude umístěno  
na stožár, kde jsou umístěny hodiny (ul. 5. května) 
 
 
 

Komise životního prostředí doporučuje instalaci mlžícího stožáru na stožár, kde jsou 
umístěny hodiny (ul. 5. května).  

 

 

 

3. Informace 
 

Ing. Gryndler:  
 

- informoval o přípravě záměru instalace podzemních kontejnerů na Mírovém náměstí 
v Litoměřicích 

- podal informaci o zahájení provozu nových autobusů MHD, též linky na Mírové náměstí  
od 1. 7. 2019 

- uvedl, že 26. 6. 2019 od 13:30 hod. do 16:00 hod. se bude konat „Den otevřených dveří“  
ve výzkumném centru Ringen (geotermál), areál bývalých Jiříkových kasáren (Na Vinici)  
v Litoměřicích  

 



Ing. Houdek: 

- sdělil, že na akci „Den záchranářů“ (akce Ústeckého kraje), která se konala na Střeleckém 
ostrově v Litoměřicích, nebyly umístěny koše na separovaný odpad 

 

 

Ing. Pařízek: 

- uvedl, že by se měla uklidit oblast okolo přístaviště lodě Porta Bohemica na Střeleckém 
ostrově v Litoměřicích (plasty atd.) 

 

 

Komise životního prostředí vyzývá Městskou policii k větší aktivitě v oblasti zvýšení 
čistoty města, zvláště odkládání odpadů mimo nádoby na odpad. 

 
 
 
 

            
4. Závěr 

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

 


