
Zápis 
z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 04/2013 

konané dne 11.11.2013 od 15:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici. 
  
Přítomni: 

 Ing. Pavel Gryndler 

 Ing. Borek Franěk 

 Jaroslav Jindřich  

 Ing. Lukáš Pařízek 

 Mgr. Zora Berglová 

 Ing. Zbyněk Zdvořák 

 Věra Kubátová 

 
Omluveni: ----- 

 

Nepřítomni: 

 Ing. Martina Soldatková 

 Jiří Pospíšil 

 Jana Smejkalová 

 Ing. Milan Tejkl 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:   Věra Kubátová 

Program: 

1.  Sběrný dvůr odpadů Litoměřice – půjčovna vozíku 
2.  Dotace na plyn 
3.  Oplocení dětských hřišť 
4.  Odpadkové koše 
5.  Jednorázové kelímky 
6.  Udržování pozemku ČD 
7.  Výběrové řízení – Solární ohřev TUV na koupališti v Litoměřicích - informace 
8.  Závěr 

 
Konec jednání: 17:30 hod. 
 

Termín příštího jednání: dosud nebyl stanoven 
 

Zapsala: Věra Kubátová 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



1. 

Návrh KŽP: Komise životního prostředí navrhuje zřídit půjčovnu vleku za osobní automobil (vozík)  
pro občany potřebující odvézt odpad velkého objemu do Sběrného dvora odpadů v Litoměřicích. 
Vozík by se   půjčoval přímo ve Sběrném dvoře odpadů v Litoměřicích a za tuto službu by se účtovalo 
100 Kč/den. Tato služba by mohla být nabízena občanům již od počátku zahájení provozu Sběrného 
dvora odpadů v Litoměřicích. V místě by byla viditelně vyvěšena informace o možnosti využití této 
služby. 
  
 
2. 

Návrh KŽP: Komise životního prostředí projednala možnost získání městské dotace z plynu na plyn 
(např. v případě pořízení nového plynového kotle atd.) pro občany. Tuto možnost v žádném případě 
nedoporučuje. 
 
 
3. 
 
Návrh KŽP:  Komise životního prostředí doporučuje oplocení všech dětských hřišť na území města 
Litoměřice z důvodu větší bezpečnosti dětí, ochrany proti vandalismu a psím exkrementům. Městská 
policie by zajistila kontrolu  a zabezpečení těchto hřišť zámkem, který by policisté na noc zamykali  
a po ránu opět odemykali. 
 

4.  

Návrh KŽP:  Komise životního prostředí doporučuje přidat množství odpadkových košů na území 
města Litoměřice a dále poskytovat pytlíky (cca 300 pytlíků/pes/rok) na psí exkrementy, které by byly 
předávány občanům při uhrazování poplatku za psa.   

 
5.   

Návrh KŽP: Komise životního prostředí doporučuje ošetřit možnost přikázání organizacím: Zahrada 
Čech, s. r. o., Městská kulturní zařízení Litoměřice, p. o. a Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, 
p. o. povinnost zajistit na větších akcích (např. Vinobraní) nádoby na separovaný odpad a vratné 
kelímky. Distributorem těchto kelímků by mohly být TSM Litoměřice. Zkušební zahájení používání 
těchto kelímků by se mohlo uskutečnit na zimním stadiónu v Litoměřicích (při hokejových utkání). 

 
6.   

Návrh KŽP: Komise životního prostředí navrhuje zřídit klidovou zónu v podobě dětského hřiště nebo 
malého parčíku v místě nad závorami u Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Tento pozemek 
patří ČD, tudíž by se musel nejprve od nich odkoupit. Dále je nutné zaslat na ČD urgenci o provedení 
vyčištění tohoto pozemku (plevel, odpadky).  
 

7.  Informace: 

Ing. Gryndler informoval členy Komise životního prostředí o konání výběrového řízení ve věci: „Solární 
ohřev TUV na koupališti na Písečném ostrově v Litoměřicích“. Upozornil na skutečnost, že pro 
zajištění ohřevu vody v bazénech je nutné realizovat v roce 2014 druhou etapu stavby spočívající 
v rozšíření počtu kolektorů a řešení oddělené filtrace bazénové vody. Ze zbylých finančních 
prostředků (příspěvek od Ministerstva životního prostředí poskytnutý za ukládání radioaktivního 
odpadu v uložišti Richard v Litoměřicích) by se navýšil rozpočet na poskytování  dotací na solární 
kolektory pro občany města Litoměřice.  

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


