
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 08/2019 

konané dne 25.11.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

  
Přítomni: 

• Ing. Jan Zadražil 

• Ing. Pavel Gryndler 

• Ing. Milan Houdek 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Věra Kubátová (zapisovatelka) 

 

 
Omluveni:  Ing. Martina Soldatková 

 

Nepřítomni:  Ing. Ivo Elman, Radim Ježek, Ing. Michal Kopřiva, Ing. Martina Soldatková 

 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Informace 
2. Financování ekologické výchovy 
3. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 18:10 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: dosud nestanoven 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 

 

 

 



1. Informace 
 

• příprava kompostárny 

• OŽP připraví v příštím roce návrh na vybudování bazaru na SD Litoměřice (přispěje 
k omezení odpadu)  

• do konce prosince 2019 firma FCC BEC s. r. o. rozmístí po městě 25 popelnic na použitý olej 

• byla pořízena myčka do Domova důchodců 

• budou rozdávány zdarma občanům Litoměřic šedivé tašky na tříděný odpad – kov  
po zodpovězení jednoduchého kvízu týkajícího se znalosti o separaci odpadů 

• na jaře 2020 proběhne výjezdní zasedání KŽP ve Výzkumném centru GTE 

• proběhne rekonstrukce ÚRAO – venkovní úprava (kaskády s jezírky a rybičkami) a vnitřní 
úprava – požadavek Města Litoměřice na vybudování zpřístupnění továrny RICHARD I.  
pro veřejnost  

• 4. 6. 2020 proběhne Den životního prostředí – v jednání je také účinkování Smokemana, 
ukázka Toyoty (plněsolární) atd. 
 
 

 
 
 

Ing. L. Pařízek – měl by se také separovat odpad na hřbitově v Litoměřicích 
 
Ing. P. Gryndler – budou se zde rozmísťovat koše na separovaný odpad 
 
Ing. M Houdek – při vývozu kontejnerů v Dalimilově ul. dochází k ničení stromů rostoucích v okolí  
                           kontejnerového stání  
 
Ing. P. Gryndler – bude se toto řešit ve spolupráci s ÚRM 
 
Ing. P. Gryndler – PUM (program udržitelné mobility) varianta A, B, C – varianta C obsahuje nejvíce 
                             dopravních omezení a paradoxně zvýší nejvíce emise a to až o 25 %  
                             proti současnosti na některých místech  
 
 
 
               

2. Financování ekologické výchovy 
 

 

Ing. P. Gryndler – bylo navrhováno OŽP 500.000 Kč na ekologickou výchovu z rozpočtu Města  
                              Litoměřice  
                          -  300.000 Kč bylo vyhrazeno na ekolog. výchovu pro děti 
                          -  80.000 Kč na zdravou výživu, ekoporadnu   
                          -  120.000 Kč mělo být na vystoupení Smokemana (show o ovzduší) na Den životního 
                              prostředí dne 04. 06. 2019  
                          -   momentálně zatím schváleno jen 300.000 Kč – v příštím roce budeme o této  
                              položce dále jednat 
                        
               

 

 

            
6. Závěr 

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


