
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 03/2017 

konané dne 27.03.2017 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 

 
  
Přítomni: 

 Ing. Jan Zadražil 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Bc. Milan Houdek 

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Jan Žídek 
 

 
Omluveni: Věra Kubátová 

 

Nepřítomni: 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Ing. Michal Kopřiva 

 Bc. Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 

 Věra Kubátová 
 

 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatel:     Ing. Pavel Gryndler 

Program: 

1. Odpadová soutěž 
2. „Ukliďme si Česko“ 
3. Ovzduší  
4. Závěr 

 
 
Konec jednání:  17:30 hod.   
 

Termín příštího jednání: 24. 04. 2017 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 
 

 

 

 



 

1. Odpadová soutěž 

 
Ing. Gryndler  

   –     informace o přípravě odpadové soutěže „Odpadománie“, která bude zahájena 1. května 2017  

- příslib několika cen od různých sponzorů, hlavní cena bude mobilní telefon (případně notebook), 
dále finanční prostředky v objemu částky 2 000 Kč, 1 500 Kč, 1 000, 500 Kč, flash disky, domácí 
koše na separované odpady atd.  
 

- podmínka účasti v soutěži je minimálně 3 návštěvy v SD s přinesením vybraných odpadů 
(netýká se suti) 
 

- soutěž má za cíl zvýšit výtěžnost SD dle podmínek poskytnutí dotace od SFŽP 
 
 

 

2. „Ukliďme si Česko“  
 
Ing. Gryndler    

-        připraveny v rámci „Ukliďme si Česko“ několik lokalit pro úklid, s tím že zde budou umístěny 
         velkoobjemové kontejnery na odpad (konkrétní místa: Krematórium Richard, Seifertova ul.,  
         železniční přechod – Nerudova ul., Penny market a Střelecký ostrov, cyklostezka Třeboutice) 
 

-        přislíbena hojná účast 

                                             

 
                         
3. Ovzduší 

 
Ing. Gryndler  
 
   –    byla projednána možnost zřízení monitorovací sítě stavu ovzduší v Litoměřicích, tato síť by měla 
         být vybudována ve spolupráci s ČVUT Praha a Centrem dopravního výzkumu Brno 
 

- cílem monitorovací sítě je zjištění původce vysoké prašnosti v Litoměřicích  
 

- Centrum dopravního výzkumu Brno zpracuje Rozptylovou studii pro celé Litoměřice 
 

- podána informace o výpočtu produkce emisí ušetřených v rámci provozu 10 elektromobilů  
na MěÚ Litoměřice 
                          

- za dobu 2 měsíců provozu těchto 10 elektromobilů byly ušetřeny emise, jako kdyby  
po ul. Na Valech 1 den nejezdilo žádné auto.  

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

 

 


