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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Konaného on-line přes Teams dne 26.04.2021 od 16 hod. 

Přítomni: 
Ing. P. Gryndler a následně Ing. L. Brožová (OŽP) 
V. Kubátová (zapisovatelka) 
Ing. M. Houdek 
Ing. L. Pařízek 
R. Ježek 
Ing. M. Kopřiva 
M. Košner (host - OŽP) 
 
Omluveni: 
Ing. M. Soldatková 
 
Program: 
Informace – Monitorovací síť 
Informace - Odpady 
Informace – Kompostárna Třeboutice 
Informace – Čištění ulic 
Diskuze 
 
Projednáno: 
 

Monitorovací síť (ovzduší) 
 
Ing. Brožová informovala o přenosu dat pro občany – řeší se cena za tento přenos dat, 
data se budou vyhodnocovat před zveřejněním na veřejnost. Stejný systém plánuje  
i Město Lovosice. 
 
 
Odpady 
 
Ing. Brožová sdělila, že je stále nutné zvyšovat separaci odpadů, řeší se konečné využití 
odpadů. Je zadána studie, kterou zpracovává ČVUT, která by měla navrhnout optimální 
využití odpadů s omezením skládkování. 
 
Ke zvýšení poplatku za komunální odpad došlo z důvodu neustálého nárůstu cen  
za likvidaci odpadu. Mnoho let naše Město požadovalo nejnižší poplatky za komunální 
odpad z obcí v okolí Litoměřic. 
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Tento rok bude vybudováno nové podzemní kontejnerové stání v Seifertově ulici.  
Ing. Houdek podal podnět pro vybudování kontejnerového stání na budoucím 
parkovišti v Husově ulici a dále že by Husova ul. měla mít provoz dopravy v obou 
směrech – TENTO PODNĚT BUDE PŘEDÁN NA ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
A ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. 
 
Kompostárna Třeboutice 
 
Ing. Brožová informovala o začátku produkce kompostu v Kompostárně Třeboutice. 
Na OŽP stále přijímáme žádosti o poskytnutí kompostérů (bude-li velký zájem, navýší 
se rozpočet ještě tento rok, nebo zájemci budou dle pořadníku kontaktováni příští rok). 
 
Čištění ulic 
 
Ing. Brožová – byl schválen nový systém čištění ulic. V březnu tohoto roku docházelo 
k čištění ulic bez skrápění ulic. Občané byli rozhořčeni kvůli zvýšené prašnosti. Nadále 
se již budou čistit ulice pouze se skrápěním.  
 
Diskuze 

Ing. Houdek pochválil reportáž o Mostné hoře.  
Ing. Brožová podala informaci o kácení stromů na Mostné hoře a dále o městské 
zeleni. 
M. Košner (host – OŽP) odpověděl na dotaz Ing. Pařízka ohledně lovu černé zvěře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 26.04.2021      Zapsala: Věra Kubátová 
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