
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 07/2019 

konané dne 21.10.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

  
Přítomni: 

• Ing. Pavel Gryndler 

• Ing. Milan Houdek 

• Radim Ježek 

• Ing. Martina Soldatková 

• Ing. Lenka Brožová (OŽP – městská zeleň) 

• Bc. Miroslava Jirků (OŽP – ochrana ovzduší, na KŽP za samosprávu – odpady) 

• Věra Kubátová (zapisovatelka) 

 

 
Omluveni:  Ing. Jan Zadražil 

 

Nepřítomni:  Ing. Ivo Elman, Ing. Michal Kopřiva, Ing. Lukáš Pařízek 

 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Komunální odpad – vývoz 1 x za 14 dní (RD) 
2. Parkové úpravy v ul. Mezibraní 
3. Květinové pyramidy na náměstí 
4. Odpad z podnikatelské činnosti 
5. Informace 
6. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 18:10 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: 25. 11. 2019 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 



1. Komunální odpad – vývoz 1 x za 14 dní (RD) 
 

Bc. M. Jirků – vysvětlila problematiku odpadů a nutnost vývozu komunálního odpadu 
                       1 x za 14 dní u rodinných domů z ekonomických důvodů (také důvod, aby se 
                        nemusel zvyšovat dále poplatek za odpady) 
                      - informovala o přípravě akce „Den životního prostředí“ na náměstí dne 4. 6. 2020,  
                        kde by bylo náměstí uzavřené pro automobily a byla by zde ukázka různých  
                        složek životního prostředí včetně vystoupení Smokemana   
 
 
R. Ježek – podotkl, že by se měla po tomto kroku (vývoz kom. odpadu 1 x za 14 dní) zvýšit četnost  
                  vývozu separovaného odpadu 
               -  měla by proběhnout nějaká osvěta, kampaň vysvětlující důvod, proč musí občané více  
                   třídit a proč se musí vyvážet komunální odpad u RD 1 x za 14 dní (letáky, billboardy)  

 
 
 
Ing. M. Houdek – navrhl poskytování nádob na separovaných odpad na plasty občanům k rodinným  
                            domům jako kompenzaci za vývoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní 
 
 
 
Ing. P. Gryndler – sdělil, že do příští KŽP prověří ekonomiku poskytování nádob na separovaný odpad  
                              na plasty k rodinný domům ve vztahu ke kompenzaci změny vývozu komunálního  
                              odpadu 1x za 14 dní 
 

 
                          

  Hlasování:   Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 4 
 
 
Závěr:     

Komise životního prostředí souhlasí s omezením vývozu komunálního odpadu  
u rodinných domů na 1 x za 14 dní od 01. 01. 2020.  

 

 

 

2. Parkové úpravy v ul. Mezibraní 
 

Ing. L. Brožová – poskytla na ukázku projekt „Parkových úprav v ul. Mezibraní“ 

 

R. Ježek – bylo by dobré, aby občané mohli nějakým způsobem získat informace o počtu  
                  zaparkovaných aut na (připravovaném) parkovišti v ul. Mezibraní 

 

Ing. P. Gryndler – informoval, že je v jednání příprava informačních cedulí (u příjezdových komunikací  
                             do města) o počtu volných míst na záchytných parkovištích (P1, P2, P3…) 
                        
  

 

Závěr: 

Komise životního prostředí byla seznámena s projektem „Parkových úprav v ul. 
Mezibraní“. 

 



3. Květinové pyramidy na náměstí 
 

Ing. L. Brožová – vysvětlila problematiku květinových pyramid na náměstí včetně ukázky květinových  
                            prvků 
                         -  je třeba s těmito pyramidami nehýbat (škodí to květinám), např. MKZ s tím měli  
                            problém kvůli pódiu na různých slavnostech konajících se na náměstí (Pivobraní,  
                            Vinobraní atd.) a požadovali přemisťování těchto pyramid 

                          

 

Ing. M. Houdek – uvítal by spíše více pyramid ale menších a mobilních 

 

R. Ježek – podotkl, že by Město nemělo ustupovat MKZ (umístění pódia), co se týče celoročního  
                  umístění květin 
                          

 

 

Závěr: 

Tento bod byl odročen na příští jednání Komise životního prostředí. 

 

 

 
 

4. Odpad z podnikatelské činnosti 
 

Ing. P. Gryndler – informoval o existenci vývoje mobilních kontejnerů na čipovou kartu ve firmě Meva 
                          -  když by podnikatel vhodil do tohoto kontejneru nesprávný odpad – dostal by  
                             trestné body  
                          -  čím více by podnikatel separoval, tím by měl menší platbu za vývoz odpadu 
                          -  problémem bude počáteční investice (pořízení kontejneru) a vyhledání místa  
                             pro kontejner – mohly by být umístěny v ul. Mlýnská pod žel. náspem u Písečného  
                            ostrova, aby nebylo velké množství kontejnerů v centru města 
                         -  tento model kontejnerů by se vyzkoušel na podnikatelích a časem by se tento  
                            systém mohl použít i na fyzické osoby (občany Litoměřic) 
                         -  podzemní kontejnery by byli též vybaveny systémem na čipové karty 

 

 
R. Ježek – mělo by to býti podnikatelům podnikajících v Litoměřicích přikázáno využívat tento systém  
                  formou podmínky při zakládání živnosti – při získávání živnostenského listu  

 

 

Závěr: 

Tento bod byl odročen na příští jednání Komise životního prostředí. 

 

 

 

 



5. Informace 
 

Ing. P. Gryndler – informoval o přípravě kompostárny  
                          -  podal informaci o instalaci dendrofonu (edukační prvek) na Mostné hoře 
                          -  sdělil, že Báňský úřad požaduje po SÚRAU vybudování v Úložišti jaderného odpadu  
                             Richard II. (důlní dílo) druhého únikového východu – bude to východ z továrny  
                             Richard I.  

                          -  Město Litoměřice při této příležitosti usiluje o úpravy okolí tohoto místa  
                             a zabudování  informační cedule, tak aby se vylepšil vzhled okolí podzemí továrny  
                             Richard I. a dále požaduje zpřístupnění prostor této podzemní továrny v chodbě,  
                             která by zároveň mohla sloužit jako úniková cesta z úložiště RAO 
                          -  spravovat toto pietní místo by měl Památník Terezín 

 

 

 

            
6. Závěr 

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

 


