
Zápis
z jednání komise životního prostředí při Radě města Litoměřice

konané dne  01.10.2012 od 15:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici.

 Přítomni:

• Ing. Pavel Gryndler
• Ing. Borek Franěk
• Jaroslav Jindřich
• Bc. Lukáš Pařízek
• Mgr. Zora Berglová
• Jiří Pospíšil
• Ing. Milan Tejkl
• Ing. Zbyněk Zdvořák
• Šárka Červenková, DiS. 

Omluven:

Nepřítomen:

• Ing. Martina Soldatková
• Jana Smejkalová

Jednání řídil: Ing. Pavel Gryndler

Zapisovatel: Šárka Červenková, DiS., 

Program:

1. Informace o veřejné diskusi ke strategickému plánu rozvoje města
2. Návrh na rozpočet OŽP 2013
3. Požadavek na řešení údržby zeleně – Centrum Srdíčko
4. Znovuprojednání dotací na solární ohřev TUV
5. Návrh na  eliminaci množství odpadů při konání  veřejných akcí 
6. Návrh na využití pozemku ČD vedle ulice Husova

Konec jednání: 17:15

Termín příštího jednání: 29.10.2012

Zapsal(a): Šárka Červenková, DiS. 



1.   Informace o veřejné diskusi ke strategickému plánu rozvoje města (SPRM) konané dne 12.09.2012 
v Domě kultury  Litoměřicích

- Seznámení  členů  komise,  kteří  se  diskuse  nezúčastnili,  o  průběhu  akce,  výsledcích  hlasování 
občanů o nejzávažnějších problémech města a o jejich připomínkách k SPRM.

- Pracovní  skupina  „životní  prostředí“  (ŽP)  obsahovala  i  oblast  „územní  rozvoj“  (ÚR),  což  vedlo 
k definování velkého počtu různorodých problémových oblastí.

- Kromě množství  dalších  problémů byly  v pracovní  skupině ŽP + ÚR jako hlavní  tři  problémové 
oblasti vybrány následující: 

č. 1   úleva na dani z nemovitosti při vhodné údržbě nemovitosti
č. 2   údržba zeleně a zvyšování podílu zeleně (zejm. v obydlených oblastech)
č. 3   omezování hluku a udržování pořádku v okolí nočních podniků

- Komise ŽP  diskutovala zejména nad řešením vybrané oblasti č. 1 a navrhuje, aby namísto úlev na  
dani jednotlivým vlastníkům nemovitostí byl vypracován soutěžní projekt o nejlépe udržovaný dům, 
kam by se každoročně mohli majitelé nemovitostí hlásit. Soutěž by mohla mít několik kategorií (např. 
rodinné domy, panelové domy apod.) s tím, že o návrzích by rozhodovala buď odborná komise, či 
(hlasováním)  sami  občané  města.   Soutěžní  projekt  by  měl  motivovat  k péči  o  nemovitosti 
v soukromém vlastnictví na území města Litoměřice. 

2.   Návrh na rozpočet Odboru ŽP pro r. 2013

      A.)

- Vzhledem k vysoké poptávce  po popelnicích na bioodpad ze strany litoměřické veřejnosti komise 
ŽP doporučuje  navýšit  příspěvek  na  separaci  bioodpadu  a  zvýšit  počet  popelnic  na  bioodpad. 
Důvodem  je  jednak  vysoká  poptávka,  ale  také  čistota  bioodpadu,  úbytek  černých  skládek 
v okrajových částech města a okolí a úbytek množství směsného komunálního odpadu, za jehož 
ukládání na skládku město platí nemalé částky. 

- Dále Komise ŽP navrhuje zabývat se možností separace bioodpadu také pro obyvatele panelových 
domů, kteří zájem o tento druh popelnic také projevují. 

B.)

- Komise  ŽP požaduje  uzpůsobit  rozpočet  nadcházejícího  roku  tak,  aby  s každým dalším  rokem 
mohlo být zřízeno jedno nové stání pro podzemní kontejnery.

3.   Požadavek na řešení údržby zeleně – Centrum Srdíčko

- Centrum  pro  zdravotně  postižené  děti  a  mládež  Srdíčko  vzneslo  požadavek  na  řešení  údržby 
zeleně, konkrétně travního porostu, který stále usychá. Zřízení automatického zavlažování trávníku,  
který  by  sekundárně  zvlhčoval  i  ovzduší  ve  svém  okolí,  komise  ŽP  nedoporučuje  vzhledem 
k vysokým  pořizovacím  i  provozním  nákladům.  Komise  ŽP  doporučuje  výsev  takového  druhu 
trávníku, který nebude vyžadovat náročnou údržbu, tzn. založit trávník z travních směsí „do sucha“ 
a vyvarovat se příliš nízkého sečení (zachovávat výšku trávního porostu nejméně 5 cm).

- Komise ŽP doporučuje v letních měsících instalovat zvlhčovače vzduchu (příp. závlahy) z důvodu 
zlepšení  mikroklimatu  a  snížení  prašnosti,  a  to  v místech  již  realizovaných  vrtů,  např.  v ulici 
Na Valech. 



4.   Znovuprojednání dotací na solární ohřev TUV

- Jako motivaci pro nákup a udržení zájmu o investice do solárních systémů doporučuje komise ŽP 
ponechat dotaci na současné výši, tj. 40 tisíc Kč/zařízení a zavést další dotační titul ve výši 40 tisíc 
Kč na rekonstrukci vytápění z uhlí na plyn. 

5.   Návrh na eliminaci množství  odpadů při konání  veřejných akcí

- Jedná se zejména o plastové nápojové kelímky používané na akcích jako je  Vinobraní  a pod., 
kterých vzniká při takových akcích velké množství. 

-  Eliminace množství odpadů je možná prostřednictvím předcházení vzniku těchto odpadů. V případě 
veřejných akcí  je takovým řešením zajištění  vratných kelímků např.  z kvalitního pevného plastu, 
které si návštěvník akce zakoupí při příchodu a nápoje mu budou do tohoto kelímku v průběhu akce 
doplňovány. Viz http://www.nicknack.cz/.

- Pokud  není  pořadatel  akce  toto  řešení  schopen  zajistit,  měl  by  zabezpečit  možnost  separace 
(přinejmenším plastových) odpadů. 

- Komise  ŽP navrhuje,  aby při  konání  jakýchkoli  veřejných  akcí  na  území  města  Litoměřice  byly 
smluvně zajištěny podmínky pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady vzniklými na této 
akci, tzn., že pořadatel akce bude mít smluvně uloženou povinnost zajistit buďto systém vratných  
nápojových kelímků a/nebo separaci odpadů. 

6. Plánovaná výstavba garáží na pozemcích Českých drah vedle ulice Husova, Litoměřice

- Komise ŽP navrhuje, aby v souladu s výsledky veřejné diskuse k SRPM (zřízení multigeneračních 
odpočinkových zón, zvyšování podílu zeleně ve městě atd.) byly tyto pozemky zakoupeny Městem 
Litoměřice a následně zde byl zřízen park s odpočinkovou zónou.  


