
 

 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                          Komise životního prostředí  č. 01/2015 

konané dne 18.12.2014 od 15:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 
  
Přítomni: 

 Ing. Jan Zadražil (předseda) 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk 

 Milan Houdek  

 Michal Kopřiva 

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Ondřej Rondoš 

 Mgr. Tomáš Vytlačil 

 Jan Žídek 

 Mgr. Václav Červín (host) 
 

 
Omluveni: Ing. Zbyněk Zdvořák (nemoc), Věra Kubátová (sekretářka - nemoc) 

 

Nepřítomni: 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Věra Kubátová 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Gryndler 

Program: 

1.  Zahájení období působení Komise ŽP 
2.  Informace – ovzduší 
3.  Informace - odpady 
4.  Závěr  

 
Konec jednání:  18:00 hod. 
 

Termín příštího jednání:  26. 1. 2015 
 

Zapsala: Věra Kubátová 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler a Ing. Jan Zadražil (předseda) 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Zahájení období působení Komise ŽP 
 

-   úvodní slovo místostarosty města Litoměřice Mgr. Václava Červína, ve kterém přivítal členy 
komise a informoval je o hlavních projektech v současné době připravovaných městem pro 
zlepšení životního prostředí; 

-  představení předsedy a členů Komise ŽP a tímto zahájení období působení Komise ŽP; 

 

 

2. Informace - ovzduší 

 
Informace o stavu ovzduší a o cestě, jak ovzduší zlepšit (nejčastější znečisťující složky ovzduší – 
polétavý prach, oxid dusíku, oxid siřičitý, sirovodík, sirouhlík, ozon). 

- Ing. Gryndler informoval o vyhodnocení dosud zpracovaných rozptylových studií, ve kterých 
se nepodařilo jednoznačně identifikovat hlavní původce znečištění ovzduší v oblasti Litoměřic 
a o předpokladu budoucího snížení znečištění ovzduší v návaznosti na probíhající 
rekonstrukci teplárny Lovochemie a.s.; 
 

 

3. Informace - odpady 

 
Informace o produkci směsného odpadu, která v poslední době klesá a naopak podíl separovaného 
odpadu stoupá (kromě komodity papíru). Je také zajištěna separace biologicky rozložitelných odpadů 
a kovů dle nové legislativy. 

- Ing. Gryndler informoval členy komise, že z rozborů odpadů ukládaných na skládku vyplývá 
možnost vytřídění ještě vyššího množství separovaných odpadů, především v oblasti plastů, 
požádal členy komise o promyšlení možností nějaké kampaně zaměřené na zvyšování třídění 
odpadů a informoval o záměrech vybudování dalších podzemních stanovišť tříděného 
odpadu.  

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

 

 

Program příštího jednání: 

1. Návrh vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě města 
2. Akce „Ukliďme Česko“ v roce 2015 
3. Informace o možnostech přípravy protipovodňové ochrany zatápěných částí města Litoměřice 

(J. Zadražil) 

 

 

 

 

 

 


