
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 01/2019 

konané dne 28.01.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

 
  
Přítomni: 

• 6 členů KŽP ( + zapisovatelka) + host (OŽP – Vodoprávní úřad) 
 

 
Omluveni:  

• --------- 

 

Nepřítomni: 

• 1 člen KŽP 
 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

 

Zapisovatel:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Dotace – nádrže na dešťovou vodu  
2. Dotace – kompostéry pro občany 
3. Informace 
4. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 18:05 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: 25. 2. 2019 

 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 

 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 

 



1. Dotace – nádrže na dešťovou vodu  
 

Město Litoměřice navrhuje poskytovat svým občanů dotaci na zachytávání dešťové vody.  
Podmínky dotace:  

• nadzemní nádrž – min. objem 300 l, výše dotace násobkem jednotkové ceny 3 Kč/l 
                               max.90 % uznatelných nákladů + bonus 1500 Kč na sběrač dešťových vod 
                               max. výše dotace 10. 000 Kč 
 

• podzemní nádrž – min. objem 2000 l, výše dotace stanovena násobkem jednotkové ceny  
                               5 Kč/l   
                               max. 90 % uznatelných nákladů 
                               max. výše dotace 50.000 Kč 
                               uznatelné náklady – nádrž včetně příslušenství k nádrži + stavební 
                               a výkopové práce  

Občan města Litoměřice bude moci žádat o dotace i opakovaně v dalších letech. Při podávání žádosti  
o dotaci musí občan uvést specifikaci, jak bude řešen přepad z nádrže. Instalace nádrží lze provést 
bez povolení Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice. Dotace bude poskytována na nemovitost  
ne na občana (platí i pro zahrádkáře).   
Bude veden pořadník žadatelů o dotaci (na koho se nedostane v roce 2019, přijde na řadu v roce 
2020, budou-li na dotace vyčleněny z rozpočtu finanční prostředky). 
                    

KŽP souhlasí s návrhem dotací na nádrže na dešťovou vodu (hlasovalo všech 6 přítomných 
členů KŽP pro návrh dotace).  

 

2. Dotace – kompostéry pro občany 
 

Město Litoměřice navrhuje poskytnout občanům města v rámci dotace kompostéry. Kompostéry by 
byly předávány na základě darovací smlouvy občanům. Jsou na to vyčleněny finance ve výši  
500. 000 Kč.  

Komise nesouhlasí s návrhem rušení BIG bagů.  
Komise navrhuje, aby kompostéry nebyly vyrobeny z plastového materiálu. 

Nejlépe kompostéry dvou typů a to pozinkovaný otevřený a pozinkovaný uzavřený. Pro občany 
v panelových domech a bytových domech navrhuje vermikompostéry, na kterých bude nalepeno logo 
Zdravého města.  
Dále se připravuje kompostárna v Třebouticích. Plánuje se také prodej kompostu na Sběrném dvoře 
v Litoměřicích.  
Vzorky kompostérů požaduje komise předložit na dalším jednání.    

 

3. Informace  

            

Aby Město Litoměřice dosáhlo snížení prachu, připravuje výběrové řízení na zakoupení 3 kropících 
vozů. Při vyšších teplotách budou kropící vozy jezdit každý den. Výběrové řízení proběhne na jaře 
v roce 2019.  
Dále se připravuje instalace mlžícího stožáru (použije se pitná voda).  

 

Komise požaduje prověřit možnost instalace více směrovek na Sběrný dvůr po městě.   

            
4. Závěr 

 
Závěrem Ing. Gryndler poděkoval členům Komise ŽP za účast na zasedání Komise životního  
prostředí a tímto toto jednání ukončil. Došlo k ukázce vermikompostéru na OŽP a instalace nádrže  
na dešťovou vodu v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ul.  


