
Zápis
z jednání Komise při Radě města Litoměřice

                            Komise životního prostředí  č. 3/2013

konané dne 25.09.2013 od 15:00 v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské 
ulici.
 
Přítomni:

• Ing. Pavel Gryndler
• Jaroslav Jindřich 
• Ing. Lukáš Pařízek 
• Ing. Zbyněk Zdvořák
• Jiří Pospíšil
•  Mgr. Zora Berglová

Omluveny:

• Ing. Martina Soldatková
• Jana Smejkalová 

Nepřítomni:

• Ing. Martina Soldatková
• Ing. Borek Franěk
• Jana Smejkalová
• Ing. Milan Tejkl

Jednání řídil: Ing. Pavel Gryndler

Zapisovatelka:  Věra Kubátová

Program:

1.  Sběrný dvůr odpadů v Litoměřicích
2.  Velkoobjemové kontejnery
3.  Informační kampaň o zahájení provozu Sběrného dvora odpadů
4.  Podzemní kontejnerové stání
5.  Park na Miřejovické stráni - diskuse
6.  Park Jiráskovy sady - diskuse
7.  Cyklogenerel – diskuse
8.  Závěr

Konec jednání: 18:00

Termín příštího jednání: 30.10.2013

Zapsala: Věra Kubátová



1.

Členové komise životního prostředí byli informováni o průběhu výstavby Sběrného dvora odpadů 
v Litoměřicích a o termínu zkušebního provozu, jehož zahájení se předpokládá 1. listopadu 2013 
v závislosti na průběhu dokončovacích prací. Začátek oficiálního provozu proběhne od 1. ledna 2014. 
Ing. Gryndler informoval členy komise životního prostředí také o prodloužené pracovní době Sběrného 
dvora odpadů v každý čtvrtek, která bude trvat až do 18:00 hodin a v sobotu bude pracovní doba 
do 14.30 hodin, čili i lidé se zaměstnáním s delší pracovní dobou, budou moci v těchto dnech Sběrný 
dvůr odpadů využít. Sběrný dvůr odpadů budou provozovat TSM Litoměřice.

Dále proběhla informace o tom, že se zde budou moci také odevzdávat pneumatiky, ale jen 
od osobních automobilů a jen v omezeném množství a za poplatek. Sběrný dvůr odpadů Litoměřice 
bude určen pouze pro odpady od občanů města Litoměřice.

Návrh KŽP: Komise životního prostředí navrhuje zorganizování osvětové akce o vzniku Sběrného 
dvora odpadů v Litoměřicích. Termín této akce bude směřován na začátek prosince 2013. Dojedná 
se spolupráce s organizací SEVER.
 

2.

Ing. Gryndler podal informaci, že od 1. ledna 2013 bude ukončeno přistavování velkoobjemových 
kontejnerů a nahradí je tedy nově zprovozněný Sběrný dvůr odpadů (lednice, nábytek, pneumatiky, 
biologický odpad atd.). Na odpad typu listí budou stále využívány big bagy (vydávány 
na TSM Litoměřice).

Návrh KŽP: Komise životního prostředí navrhuje, aby na místech, kde byly umístěny velkoobjemové 
kontejnery, se nainstalovaly napevno cedule s informací o zrušení těchto kontejnerů a jejich 
nahrazením Sběrným dvorem odpadů. Na těchto cedulích by měly být uvedeny potřebné údaje 
o provozní době toho dvora. 

3.

Členové komise životního prostředí diskutovali o formě informační kampaně, která by měla občanům 
podat  informaci  nejen  o  zahájení  provozu  Sběrného  dvora  odpadů,  ale  také  o  rušení  využívání 
velkoobjemových kontejnerech a všeobecně o separaci odpadu.

Návrh KŽP:  Komise životního prostředí doporučuje schůzku s paní Evou Břeňovou, aby sepsala 
reportáž do Radničního zpravodaje kompletně o separaci odpadu zahrnující informaci o zahájení 
provozu Sběrného dvora odpadů v Litoměřicích a zároveň o zrušení velkoobjemových kontejnerů. 
Možnou variantou osvěty jsou také tzv. „nová média“. Tato možnost by se projednala 
s paní Břeňovou. Informační letáky by se lidem mohli zasílat e-mailem. 

4. 

Ing. Gryndler uvedl, že již existuje jedno podzemní kontejnerové stání v Litoměřicích, další se začíná 
budovat v ulici České armády. Dalšími vytipovanými ulicemi, kde by mohly tyto stání být umístěny 
jsou: Jarošova ul., Dalimilova ul., Palachova ul., Baarova ul. atd.
Ing. Gryndler požádal členy komise životního prostředí, aby na příštím zasedání komise ŽP navrhli 
případně další ulice vhodné na situování těchto stání.

5.  Diskuse:

• Příprava parku na Miřejovické stráni v Litoměřicích (podání petice občany žijícími 
v  bezprostřední blízkosti tohoto budoucího parku – obava z hluku, nepořádku, 
shromažďování sportujících lidí atd.)



6.  Diskuse:

• Obnova stávajícího parku Jiráskovy sady v Litoměřicích (realizace zahájena 
v roce 2013 – po dokončení bude údržba zaručována na 5 let – výběrové řízení)

7.  Diskuse:

• Cyklogenerel v Litoměřicích (umístění cyklopiktogramů na silnici s informací o možnosti 
průjezdu cyklisty)

• Zasedání „Kulatého stolu“, které se bude konat dne 15. října 2013 (projednání průjezdu 
cyklistů středem města Litoměřice – podnět k vyhotovení nové studie)

8.  Závěr

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


