
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 04/2017 

konané dne 24.04.2017 od 16:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 

 
  
Přítomni: 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Bc. Milan Houdek 

 Ing. Michal Kopřiva 

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Jan Žídek 

 Věra Kubátová 
 

 
Omluveni: Ing. Jan Zadražil 

 

Nepřítomni: 

 Ing. Jan Zadražil 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Bc. Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 
 

 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatel:     Věra Kubátová 

Program: 

1. Monitorovací stanice - ovzduší 
2. Odpadománie – soutěž na SD Litoměřice 
3. Holubi 
4. Informace 
5. Závěr 

 
 
Konec jednání:  18:00 hod.   
 

Termín příštího jednání: 29. 05. 2017 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 
 

 

 

 



 

1. Monitorovací stanice - ovzduší 

 
Ing. Gryndler  

   –     představení mapy, umístění měřících stanic pro měření znečištění ovzduší prachem a VOC 
          v rámci monitorovací sítě v Litoměřicích  
    -     tato síť monitorovacích stanic je instalována ve městě Havířov a v Praze (Spořilov) 
    -     přes tyto stanice lze změřit také zatížení města hlukem 
    -     instalace se bude provádět ve spolupráci s pracovníky ČVÚT Praha, Centra dopravního  
           výzkumu Brno a pracovníky TSM-Litoměřice 

 

 

2. Odpadománie – soutěž na SD Litoměřice 
 
Ing. Gryndler    

-        soutěž byla schválena Radou města Litoměřice 
-        ukázka letáků prezentující soutěž „Odpadománie“ a probíhala diskuse o úpravách tohoto letáku 
-        leták bude do 27. 4. 2017 upraven dle připomínek a bude zajištěna jeho distribuce tak,  
         aby soutěž mohla být zahájena 02. 05. 2017          
                                  

 
                         
3. Holubi 

 
Ing. Gryndler  
 
   –    po městě je problém s holubi, památky v Litoměřicích jsou proti poškození prostřednictvím 
         holubů zabezpečeny, ale nyní holubi létají na panelové domy, kde jsou problémem 
    -    do příštího jednání Komise životního prostředí byli členové Komise ŽP požádáni o navržení 
         nějakého řešení, jak holubi účinně omezit   
 
 
 
 
4. Informace 
 
Ing. Gryndler 
 

-  ve městě došlo v poslední době k nárůstu počtu bezdomovců, kteří začínají působit problémy 
  z hlediska čistoty veřejných prostranství  

 
Ing. Pařízek    
 

- je třeba pozvat terénní pracovníky různých charitativních organizací a probrat s nimi tuto 
problematiku (např. jaké mají plány s bezdomovci, jak s nimi chtějí pracovat na začlenění  
do společnosti) 

 

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


