
Zápis
z jednání Komise při Radě města Litoměřice

    Komise životního prostředí

konané dne 29.10.2012 od 15:00 v kanceláři  Ing.  Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici.

 Přítomni:

• Ing. Pavel Gryndler
• Ing. Borek Franěk
• Mgr. Zora Berglová
• Ing. Milan Tejkl
• Ing. Zbyněk Zdvořák
• Šárka Červenková, DiS. 

Omluven:

Nepřítomen:

• Ing. Martina Soldatková
• Jana Smejkalová
• Jaroslav Jindřich
• Bc. Lukáš Pařízek
• Jiří Pospíšil

Jednání řídil: Ing. Pavel Gryndler

Zapisovatel: Šárka Červenková, DiS., 

Program:

1. Pořízení fotopastí
2. Louky pod Bílými stráněmi
3. Kauza Ostravské kaly - vývoj
4. Odpadkové koše v úseku Gymnázium J. Jungmanna – Mostná Hora

Konec jednání: 17:00

Termín příštího jednání: 19.11.2012

Zapsala: Šárka Červenková, DiS. 



1.  Pořízení fotopastí

V blízké budoucnosti proběhne nákup několika kusů fotopastí především za účelem  předcházení  
vzniku a následné likvidace černých skládek v inkriminovaných částech města. 

Fotopasti budou též monitorovat  některá kontejnerová stání odpadů přímo na sídlištích, z důvodu 
zamezení odkládání již nepotřebných věcí a často objemných kusů z domácností, např. nábytku.

Před  zahájením  monitoringu  bude  na  úřední  desce  zveřejněna  informace  o  spuštění  těchto 
sledovacích zařízení. 

Na základě pořízených informací o nezodpovědném chování občanů bude následně prováděno správní 
řízení formou: 

A)

Z hlediska  zákona     č.  114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny  ,  dle  § 26 odst.  1 písm.  a)  zákona 
je na celém území CHKO zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody.  

• Fyzická osoba se tím, že vykonává činnost bez souhlasu OOP, dopouští přestupku 
      dle § 87 odst. 3 písm. n) a hrozí ji pokuta do výše 100 tis. Kč. 
• Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba se vykonáváním takové činnosti 
      dle § 88 odst. 2 písm. n) dopouští správního deliktu a hrozí ji pokuta do výše 2 mil. Kč.

B)

Mimo území CHKO je  takové zneškodňování odpadů řešeno  zák.  č.  200/1990 Sb.  -  o přestupcích. 
Komu bude prokázáno založení černé skládky, tomu hrozí pokuta do výše  50tis. Kč dle  § 47 odst. 1 
písm. h) a odst. 2) zákona o přestupcích.

Na dobře viditelných místech v blízkosti výskytu černých skládek a problémových kontejnerových stání 
budou umístěny upozorňující cedule. 

Správa Chráněné krajinné oblasti České Středohoří pomůže Odboru ŽP s osvětou v umisťování fotopastí, 
i s výběrem nejvhodnějších lokalit pro jejich umístění. 
Dále SCHKO Č. Středohoří bude nápomocna i při správních řízeních u přestupků zjištěných na území 
města, které spadá do území CHKO České Středohoří.

Komise ŽP požaduje, aby se Městská policie Litoměřice spolupodílela na kontrolním sledování pachatelů.

.    

2. Louky pod Bílými stráněmi

Vzhledem k opakovaným žádostem především škol o povolení pro rozdělávání ohně na loukách pod Bílými 
stráněmi, požaduje Správa CHKO Litoměřice, aby příspěvkové organizace města (například školní družiny) 
disponovaly generální výjimkou pro konání akcí v této lokalitě v blízkosti Pokratického rybníka.



3. Kauza ostravské kaly – vývoj

Kaly se v čížkovické cementárně v současné době spalují. Její ředitel nepřijme, jak slíbil, žádné další kaly 
z ostravských ropných lagun. Lafarge Cement a.s. plní nastavené emisní limity a na svém webu uveřejňuje 
aktuální údaje o emisích.  

4. Odpadkové koše v úseku Gymnázium J. Jungmanna – Mostná Hora

Komise  ŽP  požaduje  rozmístění  odpadkových  košů  i  do  tohoto  úseku  (ulice  Sokolovská,  Litoměřice),  
například přemístěním odpadkových košů z Mostné hory. 


