Komise životního prostředí

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
konané dne 27.09.2021 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
Ing. L. Pařízek
R. Ježek
Ing. M. Kopřiva
Ing. M. Soldatková
Omluveni:
Ing. Ivo Elman
Program:
Informace – Den životního prostředí
Informace - Omezení - big bagy
Informace – Drtiče větví
Informace – Kompostéry a vermikompostéry
Informace - Kácení stromů na Mostné hoře
Informace - Revitalizace Pokratického rybníka
Informace - Nový SD Litoměřice
Informace - Nový zákon o odpadech
Diskuze - Revitalizace kruhových objezdů
Projednáno:
Informace - Den životního prostředí
Ing. Gryndler informoval o akci organizované odborem životního prostředí a Zdravým
městem Litoměřice nazvanou „Den životního prostředí“, kde proběhlo vystoupení
Smokemana, Sváťovo dividla (pohádka s ekologickým tématem), ukázka separace
odpadu z kontejneru na směsný komunální odpad, kde bylo zjištěno, jak velké
množství vytříditelných složek se ve směsném komunálním odpadu nachází atd.
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Informace - Omezení – big bagy
V letošním roce došlo k omezení big bagů a odběru suti na SD a to 5 ks big bagů
na nemovitost/rok a 50 kg suti na osobu/den.
Na konci roku bude vyhodnoceno, jak se tato omezení osvědčila z hlediska
nákladovosti.

Informace - Drtiče větví
Od 20. 10. 2021 budou na SD Litoměřice k zapůjčení drtiče větví pro občany Litoměřic
(drtiče byly zakoupeny na dotaci od Mondi Štětí).
Informace - Kompostéry a vermikompostéry
V letošním roce opět došlo k masivnímu rozdávání kompostérů a nyní nově také
vermikompostérů pro občany Litoměřic, z důvodu snížení nákladů na svoz bioodpadů.

Informace - Kácení stromů na Mostné hoře
Podařilo se zajistit povolení kácení stromů na Mostné hoře. V současné době probíhá
kácení stromů. V listopadu bude částečně zpracován generel, který bude následně
projednán se Správou CHKO, na jehož základě bude provedena náhradní výsadba.

Informace - Revitalizace Pokratického rybníka
Byl zpracován projekt revitalizace Pokratického rybníka. Následně tento projekt bude
projednán s veřejností s předpokladem realizace v roce 2022.

Informace - Nový SD Litoměřice
Je připravována projektová dokumentace nového sběrného dvoru včetně odpadového
bazaru. Předpokládá se vybudování nového SD Na Kocandě v bývalém areálu TSM
Litoměřice v roce 2022.
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Informace - Nový zákon o odpadech
Jednou z největších změn, které zákon přináší, je posunutí konce skládkování
využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 na rok 2030. Postupně se budou
navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč / tunu vzroste
částka postupně až na 1850 Kč v roce 2029. Přijetím nového zákona se navyšují obcím
náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách.
Je tedy potřeba řešit, jak ekologicky likvidovat odpad. Jednou z možností je spalování
pomocí plazmy, která rozloží odpad na prvky (vznik syntézního plynu). Syntézní plyn
může být využit jako palivo či surovina k dalšímu zpracování. Touto technologií se
zabývá společnost Millenium Technologies v Dubé.
Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD Group, se zaměřuje na
plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu, jakožto efektivního, environmentálně
šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování odpadů. Výstupem je syntézní plyn,
který může být zdrojem energie či chemických produktů, např. vodíku.
Technologie má malé rozměry, a je proto vhodná pro organizace a firmy, ČOV,
zdravotnická zařízení či samosprávy obcí. Zplyňování umožňuje vyrobit energii
z jakéhokoliv odpadu – od biomasy přes čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty
a průmyslový odpad až po nemocniční nebo nebezpečné odpady.
Město Litoměřice zadalo u ČVUT zpracování studie, která řeší energetiku města
a jedním z řešení je i využití odpadů pro energetické zpracování.

Diskuze – Revitalizace kruhových objezdů
Ing. Soldatková vyslovila nelibost se vzhledem kruhových objezdů v Litoměřicích
a sama se zavázala, že vytvoří vlastní návrh na nové okrasné kruhové objezdy.

Dne 27.09.2021
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Zapsala: Věra Kubátová
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