
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 03/2019 

konané dne 29.04.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

 
  
Přítomni: 

• Ing. Pavel Gryndler 

• Ing. Ivo Elman 

• Ing. Milan Houdek 

• Radim Ježek 

• Ing. Michal Kopřiva 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Věra Kubátová 

 

 
Omluveni: Ing. Jan Zadražil, Ing. Martina Soldatková 

 

Nepřítomni: 

• Ing. Jan Zadražil, Ing. Martina Soldatková 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

 

Zapisovatel:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Prach v ovzduší - doprava 
2. Informace 
3. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 18:30 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: 27. 5. 2019 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 



 

1. Prach v ovzduší - doprava 
 

Ing. Gryndler – informoval o tom, že hlavním původcem prachu v ovzduší je patrně doprava. Na téma 
doprava proběhla diskuse mezi členy KŽP. Na příští jednání Komise životního prostředí žádá  
o pozvání pana L. Wünsche, který předvede prezentaci o dopravě. 

               

      

 

2. Informace 
 

Ing. Gryndler:  
 

- informoval o zájmu občanů o dotace na nádrže pro dešťovou vodu 
- informoval o realizaci 5-ti vrtů na koupališti a 1 vrtu na ul. Mezibraní – závlahy a parkové 

úpravy 
- sdělil, že Rada města schválila zakoupení dvou cisteren na kropení (malá a velká cisterna) 
- instalace mlžícího stožáru je připravována v ul. 5.května – problémem je vedení vysokotlaké 

vody v ochranných pásmech inženýrských sítí a sdělovacích kabelů (voda bude odebírána 
z tržnice) 

- závlahy a vodní prvky budou spuštěny v týdnu od 29. dubna do 3. května 2019 v parku 
Jiráskovy sady a v Parku Václav Havla i na Pahorku 

- referoval o blížícím se termínu instalace kontejnerů na separovaný odpad, které bude možné 
otevřít pomocí systému na sešlapování v ulici Dlouhá 

- informoval o záměru vybudování dalšího sběrného dvoru odpadů v místech, kde je dnes 
hlavní budova TSM Litoměřice Na Kocandě. Měla by tam být umístěna i automyčka  

- probíhají jednání s FCC BEC ohledně rozšíření nádob na použitý jedlý olej 
- připravuje se vybudování kompostárny v Třeboutících – pro občany města Litoměřice 
- OŽP v současné době zintenzivnil kontroly provozoven na Mírovém náměstí a v Dlouhé ulici 

s cílem zlepšit čistotu středu města  
- Městská policie by měla více kontrolovat místa pravidelně znečišťované bezdomovci 

 

Ing. Elman – přednesl požadavek o nakoupení více zavlažovacích pytlů ke stromům 

 

Ing. Houdek – informoval o nutnosti opravy skladu nebezpečného odpadu na SD Litoměřice (omítka,  
                        zatékání) 

 

Ing. Gryndler – tento problém je v současnosti v řešení 

 

Ing. Pařízek – vznesl požadavek na vyčíslení množství odpadu, který se veze na skládku 

 

O uvedené věci členi KŽP diskutovali s tím, že detailní informace budou podány na dalším 
jednání KŽP! 

 

 

            
6. Závěr 

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


