
Zápis
z jednání Komise při Radě města Litoměřice

    Komise životního prostředí

konané dne 19.11.2012 od  15:15 v kanceláři  Ing.  Gryndlera  v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské  ulici.

 Přítomni:

• Ing. Martina Soldatková
• Ing. Pavel Gryndler
• Jaroslav Jindřich 
• Mgr. Zora Berglová
• Jiří Pospíšil 
• Jana Smejkalová
• Ing. Milan Tejkl
• Ing. Zbyněk Zdvořák
• Šárka Červenková, DiS. 

Omluven:

Nepřítomen:

• Ing. Borek Franěk
• Bc. Lukáš Pařízek

Jednání řídil: Ing. Pavel Gryndler

Zapisovatel: Šárka Červenková, DiS., 

Program:

nespecifikováno

Konec jednání: 17:20

Termín příštího jednání: středa 12.12.2012

Zapsala: Šárka Červenková, DiS. 



V Litoměřicích v Nerudově ulici měla letos započít výstavba Sběrného dvora.  Přesto, že veškeré potřebbné 
podklady  jsou  hotové,  i  přes  vyčleněné  finanční  prostředky,  plánovaná  výstavba  sběrného  dvora  letos 
nebude  zahájena.  Důvodem  odsunutí  termínu  zahájení  výstavby  je  čekání  na  aktualizaci  rozhodnutí 
od Státního fondu životního prostředí ČR.  

Na území města platí zatím vyhláška č. 3/2001 z roku 2002 o nakládání s komunálními odpady a systém 
nakládání se stavebními odpady, kterou bude třeba novelizovat právě v souvislosti s plán. výstavbou SD. 

Komise  ŽP  měla  možnost  prohlédnout  si  velmi  kvalitní  vzorek  materiálu  kompostu  již  po  procesu 
„překopávání“  (tímto  procesem  se  rozumí  míchání  materiálu  a  jeho  rozmělňování),  který  pochází 
z velkoobjemových pytlů /Bigbagů/ svážených Technickými službami města na skládku komunálního odpadu 
SONO Úpohlavy s.r.o., která mimo jiné disponuje strojem na překopávání kompostu.

Komise  ŽP  zatím  nedoporučuje  nákup  tohoto  kompostu  za  účelem  zkvalitnění  povrchu  trávníků 
na litoměřických sídlištích z finančních důvodů. 

Na příští jednání komise ŽP požadují její členové informaci, v jaké fázi se nachází rozhodnutí Ministerstva 
ŽP  o  Stanovení  chráněného  území  pro  zvláštní  zásah  do  zemské  kůry  v souvislosti  s  geotermálním 
projektem,  k němuž byla žádost podávána 11.3.2012.

Technické služby města Litoměřice se rozhodly podnikat v oblasti pěstování rychle-rostoucích energetických 
dřevin  –  japonských  topolů.  Jejich  záměrem je  nasazení  sazenic  na  ploše  cca  ¾  hektaru  za  areálem 
bývalých Kasáren Jiřího z Poděbrad. 

Komise ŽP doporučuje  zrealizovat  výsadbu na uvedeném území.  Pro  případně další  rozšiřování  tohoto 
záměru v budoucnu do jiných lokalit však Komise ŽP požaduje předložení analýzy úspěšnosti realizovaného 
záměru. 


