
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 01/2020 

konané dne 27.01.2020 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. Michal Kopřiva 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Věra Kubátová (zapisovatelka) 

• Bc. Miroslava Jirků (host – referentka OŽP) 

 

 
Omluveni:  Ing. Jan Zadražil, Ing. Ivo Elman, Ing. Martina Soldatková 

 

Nepřítomni:  Ing. Jan Zadražil, Ing. Ivo Elman, Ing. Martina Soldatková  

 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Kompostéry a vermikompostéry 
2. Změna vývozu kontejnerů na separovaný odpad 
3. Změna vývozu popelnic na bioodpad 
4. Propagační materiál dotovaný Mondi Štětí 
5. Den životního prostředí 
6. Informace 
7. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 18:45 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: 24. 02. 2020 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 



 

 

 

1. Kompostéry a vermikompostéry 
 

Ing. P. Gryndler – může si zažádat občan Litoměřic, který neobdržel kompostér (fyzická ukázka  
                              vermikompostéru pro občany) 
 
 
 
Závěr:     

Komise životního prostředí souhlasí s poskytováním vermikompostérů občanům 
Litoměřic, kteří nemají zažádáno o kompostér. 

 
 

               

2. Změna vývozu kontejnerů na separovaný odpad 
 

 

Ing. P. Gryndler – dojde ke zvýšení svozu separovaného odpadu (plast, papír) na 3 x týdně  
                             (v problematických lokalitách), sklo bude sváženo 1 x za 14 dní 

 

 
Závěr:     

Komise životního prostředí souhlasí se zvýšením svozu separovaného odpadu (plast, 
papír) až na 3 x týdně a snížení svozu separovaného odpadu (sklo) na 1 x za 14 dní. 

 

 

3. Změna vývozu popelnic na bioodpad 
                          
               

Ing. P. Gryndler – z důvodu teplé zimy je možné zprovoznit vývoz bioodpadu i  v zimním období 
                           - vývoz bioodpadu v zimě bude probíhat 1 x za měsíc  
                             (počátek vývozu již od února 2020) 
                              

 

Závěr:     

Komise životního prostředí souhlasí se zavedením svozu bioodpadu 1 x za měsíc 
v zimním období (v případě mírné zimy). 

 

 

4. Propagační materiál dotovaný Mondi Štětí 
 

 

Bc. Miroslava Jirků – bylo požádáno o dotaci na odpadovou osvětu v Litoměřicích prostřednictví  
                                   společnosti Mondi Štětí, a. s. – bude z toho financována výstava o odpadech,  
                                   informační materiály 
 



 

 

5. Den životního prostředí 
                          
               

Bc. Miroslava Jirků – dne 04. 06. 2020 budou umístěný stánky s tématikou různých složek životního  
                                  prostředí na Mírovém náměstí   
                                - Nadace pro dřevo  
                                - stánky s občerstvením (převážně s produkty regionálního zemědělství) 
                                - SčVK – propagace kohoutkové vody, různé pokusy 
                                - show Smokemanna – edukační a zábavná show na téma ovzduší 
                                - SÚRAO – prezentace fyzikálního působení různých druhů záření 
                                - Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO České středohoří – program 
                                  LIVE (fauna a flóra) 
                                - Povodí Labe – projížďky lodí po Labi pro občany zdarma 
                                - Lesy ČR – informace na téma kůrovec, sucho 
                                - SMART CITY – informace o GTE Litoměřice, PAVE 
                                - FCC BEC, s. r. o. – průhledná nádoba na odpad (ukázka co do popelnice patří  
                                  a co ne), ukázka popelářského vozu 
                                - ukázka elektromobilu a elektrokola 
                                - ukázka kompostéru a vermikompostéru 
                                - ukázka panelů solárních kolektorů (firma EZV Čepička s. r. o.) 
                                - možná účast ministra životního prostředí 
                                - na pódiu: - moderátor – v jednání 
                                                  - hudební skupina „Nepetuj“ zaměřena na ekologii 
                                                  - ekologické pohádky 
                                                  - vyhodnocení soutěže pro školy – úkolem je vymyslet slogan na leták 
                                                    na téma omezování vzniku odpadů (výhrou je školní výlet) 
                                                  - zasedačka F. Holzmanna na MěÚ Litoměřice: 
                                                                                                         - přednáška o klimatických změnách 
                                                                                                         - přednáška o suchu 
                                                                                                         - přednáška o erozi půdy 
 
                          
                                                  
  

6. Informace 
                                  

    Ing. Michal Kopřiva – informoval o možnostech získat dotaci – přírodní školní zahrady 
 
 

    Ing. Milan Houdek  -  samolepky na nádoby komunálního odpadu označující kontrolu třídění odpadu  
                                      u rodinný domů v Litoměřicích by měly mít pozitivní a motivující text (návrhy  
                                      samolepky zaslán e-mailem) 

                                                     

 
 

            
6. Závěr 

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


