
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 04/2018 

konané dne 24.09.2018 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

 
  
Přítomni: 

• 4 členové KŽP ( + zapisovatelka) 
 

 
Omluveni:  

• 1 člen KŽP 

 

Nepřítomni: 

• 6 členů KŽP 
 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

 

Zapisovatel:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Informace – Den otevřených dveří v Úložišti jaderného odpadu Richard 
2. Informace – Slavnosti pastvin v rámci projektu LIFE 
3. Informace – Kampaň „Dost bylo plastu“ 
4. Informace – Projekt podpory ekologické výchovy 
5. Informace – Zkušební instalace mlžičů 
6. Informace – Záměr přípravy městské dotace na zadržování dešťové vody 
7. Informace – Podzemní kontejnery 
8. Informace – GTE Litoměřice 
9. Informace – Kompostéry pro občany 
10. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 17:30 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: dosud nestanoven 

 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 

 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  



 

1. Informace – Den otevřených dveří v Úložišti jaderného odpadu Richard 
 

Dne 8. 9. 2018 proběhl den otevřených dveří v Úložišti jaderného odpadu Richard. Byla opět jako minulý 
rok velká účast a všichni zájemci se nemohli podívat do podzemí. Uvažuje se, že by se příští rok  zájemci  
o den otevřených dveří objednávali přímo přes objednávkový formulář na webových stránkách SÚRAO. 
 

 

                    

2. Informace – Slavnosti pastvin v rámci projektu LIFE 
 

Dne 8. 9. 2018 se konaly „Slavnosti pastvin“ v obci Hlinná, které pořádala Správa CHKO České 
středohoří v rámci projektu LIFE za pomoci Obce Hlinná a Města Litoměřice.   

 
 

 

3. Informace – Kampaň „Dost bylo plastu“ 

            

MŽP vyhlásilo kampaň „Dost bylo plastu“ a Město Litoměřice se k této kampani připojilo. Tato kampaň 
by měla přispět k výraznému omezení používání igelitových tašek a jiných jednorázových plastových 
produktů (igelitové tašky budou nahrazeny látkovými, jednorázové jídelní boxy budou nahrazeny 
nerezovými jídlonosiči v každé kuchyňce jednotlivých odborů, nádoby na mléko budou místo 
jednorázových mlíček do kávy atd.).  
 
V rámci této kampaně bude také probíhat na MěÚ Litoměřice workshop s ukázkou, jak si vyrobit 
látkový sáček na ovoce, zeleninu, pečivo atd. (náhrada za igelitový pytlík).  
 
Dále se bude prosazovat používání vratných kelímků na akcích pořádaných Městem Litoměřice, MKZ 
a MSZ.              

 

 

 

4. Informace – Projekt podpory ekologické výchovy  

            

Pracovníci MěÚ Litoměřice, OŽP umístili ekologickou hru (panák) pro děti na „Střeleckém ostrově“  
– u Letního kina v rámci projektu podpory ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů. Děti  
se naučí, který odpad se vhazuje do jakých kontejnerů na separovaný odpad. Tyto ekologické hry budou 
umístěny na dalších cca 6 místech a u všech základních škol. Na pořízení těchto her obdržel OŽP dotaci 
od společnosti Mondi Štětí.  

 

 

 

5. Informace – Zkušební instalace mlžičů  

            

U ZŠ Ladova v Litoměřicích byl zkušebně instalován mlžič vzduchu. Pokud se prokáže jeho provozní 
spolehlivost, počítá se s jeho instalací v ulici Na Valech.   

 

 



6. Informace – Záměr přípravy městské dotace na zadržování dešťové vody  

 

V příštím roce se bude prosazovat poskytování dotací na zachycování dešťové vody (i např. sudy, 
nádrže atd.) občanům města Litoměřice.  

 

 

 

7. Informace – podzemní kontejnery 

 

V Dalimilově ulici (jakožto 7. místo) byly instalovány další podzemní kontejnery. Ještě v letošním roce 
se připravuje instalace v ulici Palachova.  

 

 

 

8. Informace – GTE Litoměřice 

 

Proběhl kontrolní den na stavbě budovy výzkumného pracoviště GTE v Litoměřicích.   

 

 

 

9. Informace – Kompostéry pro občany 

 

Do budoucna OŽP připravuje poskytování dotací na kompostéry pro občany města Litoměřice.   

 

 

 
10. Závěr 

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

 


