
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 06/2019 

konané dne 30.09.2019 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 

• Radim Ježek 

• Ing. Michal Kopřiva 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Věra Kubátová (zapisovatelka) 

 

 
Omluveni: Ing. Martina Soldatková, Ing. Ivo Elman 

 

Nepřítomni: 

• Ing. Martina Soldatková, Ing. Ivo Elman 
 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Mlžící stožář 
2. Kropící vozy 
3. Dotace – dešťová voda 
4. Kompostéry 
5. Vermikompostéry 
6. Svoz komunálního odpadu u RD 
7. Odpad z podnikání 
8. Květiny v pyramidám -  Mírové náměstí 
9. Ostatní 
10. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 17:45 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: 21. 10. 2019 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  



1. Mlžící stožár 
 

Ing. Gryndler – podal informaci o vydání povolení na stavbu mlžícího stožáru v září 2019 
                       - vznesl dotaz, zda instalace mlžícího stožáru má proběhnout ještě v tomto roce 
 
Po proběhlé diskusi se Komise ŽP shodla na instalaci ještě letos s tím, že byly vzneseny určité 
pochyby ohledně funkčnosti tohoto zařízení z hlediska snížení imisní zátěže. Komise doporučuje 
přemístit čidlo monitorovací sítě blíže k mlžícímu stožáru nebo přidat další čidlo do jeho blízkosti 
z důvodu ověření funkčnosti.  
 
 
R. Ježek – vyslovil pochyby o funkčnosti mlžícího stožáru z důvodu nedostatku informací o tomto  
                  zařízení, zároveň upozornil že tyto své pochyby vyjádřil již na jednání KŽP dne 24. 6. 2019 

 
 
                          

  Hlasování:   Proti: 0, Zdržel se: 1, Pro: 5 
     

Komise životního prostředí souhlasí s přípravou instalace mlžícího stožáru ještě 
v tomto roce. 

 

 

 

2. Kropící vozy 
 

Ing. Gryndler – informoval o průběhu pořizování kropících vozů, kdy jeden již byl předán TSM a další  
                         dva budou dodány do začátku roku 2020       
                      -  sdělil, že kropící vozy budou napájeny vodou z vrtu v ul. Mezibraní (tato voda je velice  
                         čistá a splňuje podmínky pitné vody)  
                      -  ještě v letošním roce budou zde instalovány 3 nádrže (10 m3) z důvodu nízké  
                         vydatnosti vrtu 

 

Ing. Pařízek – přednesl požadavek na předložení projektu parkových úprav v ul. Mezibraní  
                        na další KŽP 
 
 

Hlasování: Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 6 

 

Komise životního prostředí souhlasí s tím, aby kropící vozy byly napájeny vodou 
z vrtu v ul. Mezibraní (projekt parkových úprav bude předložen na příštím jednání 
KŽP). 

 

 

 

3. Dotace – dešťová voda 
 

Ing. Gryndler – navrhl, aby maximální výše městské dotace na podzemní nádrže pro dešťovou vodu 
                         v roce 2020 byla 49. 900 Kč (důvodem je komplikace při zveřejňování smluv)  
                      -  dále aby se zrušily dotace na nadzemní nádrže od 01. 01. 2020 (administrativně  
                         náročné a malá retence vody) 
                      -  od 01. 01. 2020 by mohli zažádat o dotaci též Společenstva vlastníků bytových  
                         jednotek s písemným souhlasem spolumajitelů 



 

 

Hlasování: Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 6 

 

Komise životního prostředí souhlasí s maximální výší městské dotace na podzemní 
nádrže na dešťovou vodu ve výši 49.900 Kč a zrušení dotací na nadzemní nádrže, 
s tím, že se doplní vysvětlení pravidel k dosažení dotace v případě podzemních nádrží. 

 

4. Kompostéry 
 

Ing. Gryndler – doporučuje, aby se kompostéry mohly nabídnout také občanům, kteří nejsou majiteli  
                         zahrady, ale mohou to být jen nájemci zahrad v k. ú. Litoměřice a Pokratice –  
                         prokazovali by se nájemní smlouvou na dobu neurčitou nebo minimálně na 5 let 

 

 

Komise životního prostředí souhlasí se změnou v podmínkách poskytování 
kompostérů, že se mohou poskytovat jak majitelům zahrad tak i nájemcům zahrad  
v k. ú. Litoměřice a Pokratice. 

 
 
 
 
 
 

5. Vermikompostéry 
 

Ing. Gryndler – nabízí možnost, že by se v příštím roce poskytovali vermikompostéry a to v případě,  
                         že kdo neobdržel kompostér, bude mít nárok na vermikompostér 
 

 

 

Hlasování: Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 6 

 

Komise životního prostředí souhlasí s poskytováním vermikompostérů pro občany, 
kteří nemají nárok na kompostéry. 

 

 
 
 
 

6. Svoz komunálního odpadu u RD 
 

Ing. Gryndler – navrhl, aby se komunální odpad svážel 1 x za 14 dní místo 1 x za týden 

 

 

Tento bod byl odročen na příští jednání KŽP! 

 



 

7. Odpad z podnikání 
 

Ing. Gryndler – podal návrh na to, aby se odpad z podnikání řešil přes systém čipových karet 

 

 

Tento bod byl odročen na příští jednání KŽP! 

 

 

 

8. Květiny v pyramidách – Mírové náměstí 
 

Ing. Gryndler – sdělil, že je potřeba, aby se s květinovými pyramidami nehýbalo (škodí to květinám) 
                      -  možnost zvýšit květinové pyramidy o další (3.) patro 

                       

 

 

Tento bod byl odročen na příští jednání KŽP a bude pozvána Ing. Lenka Brožová (OŽP – 
městská zeleň)! 

 

 

 

9. Ostatní 
 

Ing. Pařízek – mělo by býti umístěno více košů na odpad na akcích pořádaných na Mírovém náměstí 

 

Ing. Houdek – bylo by potřeba ořezat křoviny v ul. Kollárova směrem ke komunikaci a natřít lavičky  
                        případně je přesunout na jiné vhodnější místo (shromažďování se mládeže – hluk,  
                        nepořádek) 

 

 

 

            
10. Závěr 

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

 


