
  

 

 

Komise životního prostředí 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 

konané dne 12.12.2022 od 15:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově  
MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici. 
 
Přítomni: 
Ing. Pavel Gryndler  
Ing. Lenka Brožová 
Věra Kubátová (zapisovatelka) 
Ing. Milan Houdek 
Ing. Michal Kopřiva 
Roman Kozák 
Ing. Miroslav Láska 
Ing. Lukáš Pařízek 
 
Omluveni: Ing. David Brejník, Václav Knotek, PhDr. Lenka Simerská 
 
Program: 
Odpady 
Polopodzemní kontejnery na bioodpad 
Podzemní kontejnery – Mírové náměstí 
Podzemní kontejnery na kov 
Kompostéry a vermikompostéry 
Program – dešťová voda 
Diskuse 
 
 
Projednáno: 
 
Odpady  
 
Ing. Gryndler informoval o neustálém zvyšování nákladů na likvidaci odpadu. 
Litoměřice jsou jedním z posledních měst v Ústeckém kraji, které ještě nesnížilo 
četnost svozu komunálního odpadu. V rámci úspor nákladů je potřeba snížit četnost 
vývozu odpadu u rodinných domů z 1x týdně na 1x za 14 dní (informace bude 
zveřejněna v Radničním zpravodaji). 

Hlasování: PRO: 7x, PROTI: 0 

Komise ŽP souhlasí se snížením četnosti vývozu směsného komunálního odpadu  
u rodinných domů na 1x za 14 dní. 
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Polopodzemní kontejnery na bioodpad  
 
Odbor životního prostředí připravuje instalace polopodzemních kontejnerů  
na bioodpad. Tímto způsobem chce snížit množství ukládání směsného komunálního 
odpadu na skládce v Úpohlavech. Připravuje se cca 30 míst v sídlištích.  

Hlasování: PRO: 6x, PROTI: 1x 

Komise ŽP souhlasí s vybudováním polopodzemních kontejnerů na bioodpad. 

 
Podzemní kontejnery – Mírové náměstí 
 
Připravuje se vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad na Mírovém 
náměstí (severo-východní roh náměstí). V současné době probíhá geofyzikální 
průzkum, po jeho vyhodnocení bude upřesněno jejich umístění. 
 
Hlasování: PRO: 7x, PROTI: 0 
 
Komise ŽP souhlasí s vybudováním podzemních kontejnerů na separovaný odpad  
na Mírovém náměstí. 
 
Podzemní kontejnery na kov 
 
Ing. Gryndler navrhl postupné zrušení „zvonů“ – kontejnerů na kov (z důvodu jejich 
horšího využívání lidmi) a místo toho umístění dalšího kontejneru na kov v již 
existujících hnízdech podzemních kontejnerů na separovaný odpad.  
 
Hlasování: PRO: 7x, PROTI: 0 
 
Komise ŽP souhlasí s postupným budováním kontejnerů na kov v rámci podzemních 
kontejnerů na separovaný odpad a zároveň zrušení nadzemních kontejnerů na kov  
tzv. „zvony“. 
 
 
Kompostéry a vermikompostéry 

V rozpočtu je vyčleněno 150 000 Kč na zakoupení a darování kompostérů  
či vermikompostérů pro občany. KŽP toto projednala. 

Hlasování: PRO: 7x, PROTI: 0 

Komise ŽP souhlasí s využitím 150 000 Kč na zakoupení a darování kompostérů  
či vermikompostérů občanům Litoměřic. 
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Program – dešťová voda 

KŽP projednala pokračování Programu dotací s využitím dešťové vody na rok 2023. 

Hlasování: PRO: 7x, PROTI: 0 

Komise ŽP souhlasí s pokračováním dotačního Programu „Dešťová voda“. 

 
Diskuse 
 
Ing. Gryndler 

• zadává úkol pro členy KŽP, aby do příštího jednání KŽP popřemýšleli a následně 
navrhli místa pro vybudování dalších podzemních kontejnerů 
 

Ing. Pařízek 

• vznesl dotaz na vybudování 2. sběrného dvora v Litoměřicích (bude řešeno  
na příštím jednání KŽP) 

• se dotázal, zda je možné separovat odpad na hřbitově v Litoměřicích  
 

 
Ing. Gryndler 

Odpověděl na vznesený dotaz, že odpad ze hřbitova je spíše charakteru komunálního 
odpadu, který nelze dobře separovat. Existuje možnost využití jako TAP (tuhé 
alternativní palivo). Bude projednáno na dalším jednání KŽP. 
 

 

 

 

 

 

Dne 12.12.2022          Zapsala: Věra Kubátová 
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