
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 02/2019 

konané dne 25.03.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

 
  
Přítomni: 

• Ing. Jan Zadražil 

• Ing. Pavel Gryndler 

• Ing. Ivo Elman 

• Ing. Michal Kopřiva 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Ing. Martina Soldatková 

• Věra Kubátová 

 

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

 

Nepřítomni: 

• Ing. Milan Houdek 

• Radim Ježek 
 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatel:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Ovzduší 
2. Úklid odpadu po městě (TSM) 
3. Sběrný dvůr Litoměřice 
4. Kácení stromů v Litoměřicích 
5. Informace 
6. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 18:40 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: 29. 4. 2019 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 



 

1. Ovzduší 
 

Byla podána informace o probíhajícím výběrovém řízení na pořízení kropících vozů (dodání vozů 
kolem října 2019). Pro rok 2020 bude vypracován harmonogram zkrápění ulic, který by měl výrazným 
způsobem omezit prašnost komunikací.  

 

Dále byla podána informace o přípravě instalace mlžícího stožáru v ul. 5. května. S ČVÚT byl dále 
dohodnut výzkum, který bude zaměřen na kvalitu ovzduší. V současné době se zpracovává studie 
zaměřena na zjišťování příčin znečištění vzduchu v Litoměřicích. Tuto studii zpracovává ČVÚT jako 
disertační práci Ing. Bryndy.  

 

Ing. Gryndler informoval o dlouhodobých potížích s měřením kvality ovzduší, které smluvně zajišťuje 
Zdravotní ústav Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu Ing. Gryndler navrhl ukončení smlouvy a nahrazení 
údajů měřením ČHMU. 
  
                    

Komise životního prostředí (KŽP) nedoporučuje ukončovat smlouvu se Zdravotním ústavem, 
dokud nebude sepsána nová dohoda s ČHMU.  

 

KŽP dále navrhuje zvážit možnost instalace dalšího mlžného stožáru a to na náměstí  
(po ověření je vlivu na ovzduší a mikroklima v ulici 5. května). 

 

 

2. Úklid odpadu po městě (TSM) 
 

Ing. Soldatková – žádá častější úklid všech okrajů silnic vedoucích do města a to prostřednictvím TSM 
Litoměřice nebo v rámci veřejně prospěšných prací. 

 

KŽP doporučuje častější úklid okrajů silnic vedoucích do města pomocí TSM Litoměřice. 

 

KŽP doporučuje, aby městská policie více dohlížela a zároveň pokutovala občany, kteří 
ukládají odpad mimo odpadové nádoby.  

 

 

 

3. Sběrný dvůr Litoměřice 

 

Byla podána informace o přípravě kompostárny v Třebouticích. V SD Litoměřice bude také expediční 
místo kompostu z této kompostárny.  
 

Komise ŽP projednala návrh na rozšíření provozní doby SD i na neděli. 

 

KŽP doporučuje rozšíření provozní doby SD Litoměřice i na neděli a to pouze za předpokladu, 
že nedojde k výraznému zvýšení nákladů a zatím pouze přes letní sezónu na zkoušku.  

 

 



 

4. Kácení stromů v Litoměřicích 

            

Ing. Pařízek – poukázal na kácení stromů v ul. Krátká a ul. Jungmannova.  
Ing. Gryndler – stromy bylo nutné pokácet z důvodu neustálých stížností na stín a žadatelé o kácení  
stromů předložili znalecký posudek, tudíž kácení bylo nevyhnutelné. Kácení bylo projednáno 
s představiteli bytových samospráv s tím, že většina si přála kácení stromů.   

 

KŽP doporučuje minimalizovat kácení stromů a maximalizovat náhradní výsadbu stromů.  

 

5. Informace 

 

Ing. Gryndler – dne 15. dubna 2019 proběhne od 16 hodin v sále na Hradě v Litoměřicích seminář 
ohledně kotlíkových dotací a dotací na nádrže na dešťovou vodu (pořádá Státní fond životního 
prostředí). 

 

Ing. Gryndler – Rada města Litoměřice schválila dotace na nádrže na dešťovou vodu (formuláře  
od 01. 04. 2019). Pro obdržení dotací je potřeba nejprve realizovat instalaci nádrže na dešťovou vodu.  

 

Ing. Gryndler – informoval o výběru kompostérů pro občany . Jeden z možných je i kompostér 
z recyklovaného plastu, preferovaný je kompostér ze skládacích prvků z oceli a dřeva.   

 

Ing. Gryndler – v Úložišti jaderného odpadu Richard proběhne v nejbližší době rekonstrukce, 
zaměřená na zvýšení jeho bezpečnosti. V letošním roce budou veškeré stavební práce prováděny 
pouze v podzemí.  

 

 

 

            
6. Závěr 

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


