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Zápis 
z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 01/2014 

konané dne 27.01.2014 od 15:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 
  
Přítomni: 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Jaroslav Jindřich  

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Jiří Pospíšil 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Věra Kubátová 

 Mgr. Rita Vlčková (host) 

 
Omluveni: Ing. Martina Soldatková, Mgr. Zora Berglová 

 

Nepřítomni: 

 Ing. Martina Soldatková 

 Mgr. Zora Berglová 

 Ing. Borek Franěk 

 Jana Smejkalová 

 Ing. Milan Tejkl 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:   Věra Kubátová 

Program: 

1.  Informace 
2.  Příprava akce „Ukliďme své město“ (spolupráce s Mgr. Vlčkovou) 
3.  Podzemní kontejnery na separovaný odpad 
4.  Závěr 

 
Konec jednání: 17:30 hod. 
 

Termín příštího jednání: 24. 02. 2014 
 

Zapsala: Věra Kubátová 
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1. 

Informace: 

 Sběrný dvůr Litoměřice – překvapivě velký zájem občanů o ukládání odpadu  

 Koupaliště Litoměřice na Písečném ostrově – provedena instalace solárních kolektorů  
na ohřev TÚV, současné době se řeší využití zbytkové energie na ohřev vody v brouzdališti  
a malém bazénu (chrliče vody) 

 Povodí Ohře zaslalo návrh na rozšíření aktivní zóny, která by pokryla prakticky celou část 
Želetic – jednání 7. 2. 2014 na KÚÚK 
 

 
2. 
 
Příprava akce „Ukliďme své město“ (zúčastnila se Mgr. Rita Vlčková od 15:30 hod.) 

 

Akce naplánovaná na duben a květen 2014. 
Zapojení: Zdravé město, Odbor životního prostředí, Technické služby města, Městská policie 
 
Do konce února zasílání informací od občanů o znečištěných lokalitách, nahlášení dobrovolníků 
(bude oznámeno tiskovou zprávou města a v Radničním zpravodaji začátkem února, dále na webu  
a FB ZM LTM). 
 

Návrhy komise ŽP:  

 členové komise přislíbili spolupráci a budou se podílet na přípravách akce  

 úklidové akce na několika místech by se měly uskutečnit v jeden den, svoz zajistí TSM  

 nutné poučení osob o bezpečnosti při sběru odpadků (např. jehly), každá oblast by měla mít 
svého garanta, který dohlédne na prováděné práce a poučí příchozí, co uklízet a jak odpad 
separovat (jen odpadky ne zeleň) a rozdá pytle s ochrannými rukavicemi 

 zajistit přítomnost zdravotníka od ČČK Litoměřice s lékárničkou (pro případ úrazu) 

 účastníci podepíší prezenční listinu, kde bude poučení o bezpečnosti a zároveň se tak 
zaevidují   

 úvaha o možném slosování o ceny na základě evidence účastníků 

 případné ceny zajistit od firem specializujících se na nářadí a zahrádkářské potřeby – 
preferovat lokální Litoměřické firmy   

 doladění akcí proběhne dne 24.2. na jednání Komisi ŽP (úkol pro členy Komise ŽP – určit 
lokality úklidu) 

 

Informace od Mgr. Vlčkové: 

 uspořádání několika úklidových akcí během dubna (školy, skupiny…) viz. Strakonice  

 zapojení do akce „Ukliďme Česko“, konané dne 16. a 17. 5 2014 (likvidace černých skládek) 

 Dětské zastupitelstvo zažádalo MŽP o grant  - vylepšení areálu Mostné hory 
 Městská policie zvýší dohled nad pejskaři (pokuta až 1000 Kč) – jednání s p. Králikem 

 

 

3.  

Podzemní kontejnery na separovaný odpad 

Ing. Gryndler informoval členy Komise ŽP o velkém zájmu občanů o ukládání a separaci odpadu  
do podzemních kontejnerů umístěných v ul. České armády (kontejnery naplněny již během 3 dnů) – je 
třeba určit další místa, kde by byly tyto kontejnery umístěny. 
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Návrh Komise ŽP: 

 Dykova ul., Purkyňova ul. (prověřit možnost umístění kontejnerů) 

 prostor u horního vlakového nádraží (ochranné pásmo ČD – k jednání mezi městem 
Litoměřice a ČD) 

 Lidická ul., nebo Krajská ul., a Novobranská ul. nebo Okružní ul. (separace odpadu z domů  
na náměstí)  

 vyřešení umístění kontejnerů v těchto ulicích - místo 3 parkovacích míst a k tomu jedno 
parkovací místo žlutě označené „pro zásobování“, aby na tomto místě mohla zastavovat auta 
při vykládání odpadu od občanů a také při vyprazdňování těchto kontejnerů  

 úkol pro Komisi ŽP – vytipovat vhodné místo pro další podzemní kontejnery v Litoměřicích 

 

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


