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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 

konané dne 02.05.2022 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově  
MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici. 
 
Přítomni: 
Ing. P. Gryndler  
V. Kubátová (zapisovatelka) 
Ing. M. Houdek 
Radim Ježek 
Ing. M. Kopřiva 
Ing. Martina Soldatková 
 
Omluveni: ------------- 
 
Program: 
Odpady  
Informace 
 
 
Projednáno: 
 
Odpady  
 
Ing. Gryndler podal informaci o možnosti vybudování třídící linky na směsný komunální 
odpad společností FCC BEC s. r. o., kde  by jako konečný produkt vznikal TAP (tuhé 
alternativní palivo) a některé další vytříděné komodity (sklo, kov) a vzniklý TAP by mohl 
být spalován ve fluidním kotli, který by mohl být instalován v areálu výtopny 
společnosti MVV a.s v Litoměřicích. Tímto způsobem by se jednak dostálo zákonu  
o odpadech z hlediska dosažení separačního cíle pro rok 2030 a jednak by se částečně 
řešilo i zásobování města teplem. 

Ing. Gryndler na některé z příštích  KŽP předloží zpracovaný záměr - studii  na pořízení 
výše uvedené třídící linky k připomínkování. 

 
Komise ŽP doporučuje toto řešení a dále doporučuje více zapojit obce v oblasti 
zpracování odpadů a to včetně majetkových podílů ve firmách zabývajících  
se zpracováním odpadů. 
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R. Ježek podal podnět – jsou přeplněné odpadkové koše s firemním odpadem 
                                            a pytle s odpadem kolem košů 

Komise ŽP požaduje kontrolování a zveřejňování počtu pokut ukládané Městskou 
policií, která by se měla více angažovat v pokutování ukládání odpadu mimo kontejner 
na směsný, nebo separovaný odpad a odpadkový koš. 

Ing. Gryndler podal návrh – 14 dní nebudou TSM Litoměřice uklízet město (na ukázku,  
                                                  aby bylo zřejmé, jak by město vypadalo, kdyby TSM  
                                                  Litoměřice nefungovali) 

 

Komise ŽP s tímto návrhem (TSM Litoměřice 14 dní neuklízet) nesouhlasí. 

 
 
 

Informace  
 
Ing. Gryndler – byly zahájeny projekční práce na vybudovány podzemních kontejnerů 
                            na Mírovém náměstí – archeolog vyjádřil souhlas s jejich umístěním 
                            v lokalitě – roh náměstí u Komerční banky. V současné době se 
                            připravuje provedení geofyzikálního průzkumu. 
 
 Ing. Gryndler – pokračují dotace na nádrže na dešťovou vodu  

 Ing. Gryndler – odbor životního prostředí řeší stížnost na osvětlení v Parku V. Havla, 
                             kde bylo vybudováno nové osvětlení, které výrazně zvýšilo rozlišovací 
                             schopnost kamerového systému a tím došlo k úbytku vandalismu. 
                             Stížnost se týká údajného svitu lamp do oken v sousedství parku. 

 Ing. Gryndler – běží schvalovací řízení na povolení revitalizace Pokratického rybníka           

  Ing. Gryndler – za budovou AOP Správy CHKO České středohoří vznikla skalka 
                            s chráněnou flórou 
 
 
 

 

Dne 02.05.2022      Zapsala: Věra Kubátová 
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