Zápis
z jednání Komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí č. 04/2019
konané dne 27.05.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice
v Pekařské ulici.

Přítomni:
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Pavel Gryndler
Ing. Milan Houdek
Ing. Michal Kopřiva
Ing. Lukáš Pařízek
Ing. Martina Soldatková
Věra Kubátová (zapisovatelka)
Lukas Wünsch (host)

Omluveni: -----------------Nepřítomni:
•

Ing. Jan Zadražil, Ing. Ivo Elman, Radim Ježek

Jednání řídil:

Zapisovatel:

Ing. Pavel Gryndler

Věra Kubátová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kompostéry
Kontejnery na separovaný odpad
Informace
Doprava
Závěr

Konec jednání: v 19:00 hod.

Termín příštího jednání: 24. 6. 2019
Zapsala: Věra Kubátová
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler

1. Kompostéry
Ing. Gryndler – informoval o výběru kompostérů pro jejich poskytování občanům města a KŽP trvá
na tom, že kompostéry nebudou z plastu
- ukázka kompostéru – byla představena varianta pozinkované sítě – s touto variantou
nesouhlasí KŽP
- o podobě kompostéru pro občany se tedy bude ještě jednat na příštím jednání KŽP
a bude patrně fyzicky přestaven kompostér od výrobce MEVA

2. Kontejnery na separovaný odpad
Ing. Gryndler:
-

informoval o přesunutí kontejnerů v ul. Mostecká a následném přesunutí z ulice Jezuitská
do ulice Wintrova z důvodu stížností občanů
dále informoval, že na přání občanů je třeba instalovat podzemní kontejnery na separovaný
odpad také na náměstí, toto kontejnerové stání by však muselo být provedeno velice citlivě
a je zde problém ve zvýšených nákladech na archeologický průzkum

Komise životního prostředí souhlasí s instalací podzemních kontejnerů
na separovaný odpad na Mírovém náměstí v Litoměřicích a doporučuje v tomto
smyslu zahájit projektovou přípravu.

Ing. Houdek – je třeba lépe vyřešit umístění košů na separovaný odpad na dětském dopravním hřišti
v Jiráskových sadech

3. Informace
Ing. Gryndler:
-

informoval o možnosti získání 70 % dotace na nákup zařízení pro obsluhu městské
kompostárny v Třebouticích, konkrétně se jedná o nakladač, překopávač a vibrační síto.
Kompost pro občany města by měl být poskytován zdarma

-

informoval o realizaci 5-ti vrtů na koupališti a 1 vrtu v ul. Mezibraní – bude prováděna čerpací
zkouška pro provozování závlah a případného využívání pro napouštění kropících vozů TSM

-

sdělil informaci o přípravě 1. etapy rekonstrukce Úložiště jaderného odpadu Richard –
konkrétně bude probíhat čištění chodeb od napadaného vápence ze stěn a stropů a úprava
povrchu proti tomuto opadu. Rekonstrukce bude probíhat pouze pod povrchem a žádný
materiál nebude vyvážen ven. V úložišti nebude probíhat žádné zvětšování chodeb, ale budou
upravovány stávající prostory úložiště pro zvýšení bezpečnosti ukládání a zvýšení jeho
kapacity

4. Doprava
KŽP byla následně přesunuta do zasedací místnosti v přízemí budovy MěÚ Litoměřice
v Pekařské ul., kde proběhla prezentace o chystaných úpravách v dopravě po Litoměřicích
(Lukas Wünsch).

L. Wünsch:
-

informoval o cenové úpravě parkovného od 1. 5. 2019 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

-

ostatní záchytná parkoviště jsou cenově za polovinu

-

záchytné parkoviště u Penny u autobusového nádraží za 10 Kč/den

-

je v přípravě linka autobusu, která bude jezdit na náměstí od 1. 7. 2019

-

nejlepší doprava do centra bude cyklodoprava, která bude podpořena instalací značek
obousměrek pro kola

-

chystá se projekt pro úpravu cyklodopravy v oblasti Jiráskovy sady, Nezvalova ul., Nerudova
ul., Dykova ul., Macharova ul., Havlíčkova ul. atd.

-

informoval o možnostech řešení transitu automobilů přes náměstí z Lidické ul. – směr
Mostecká ul. = např. omezení v podobě zajíždějícího hříbku s kamerou (vpuštění automobilu
bude možné po kontrole RZ kamerou – po zaplacení parkovného)

-

informoval o přípravě umístění cedulí na příjezdových komunikacích směrem do města
s vyznačením záchytných parkovišť (možnost parkování) s aktivním ukazatelem obsazenosti
parkovišť

Ing. Houdek – je třeba vylepšit ceduli – značení cyklověže (větší propagace cyklověže na komunikaci
směrem od Terezína do města a také na cyklostezkách směřujících do města
Litoměřice)

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

