
 

Zápis 
     z jednání Komise při Radě města Litoměřice 

                              Komise životního prostředí  č. 02/2020 

konané dne 24.02.2020 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice 
v Pekařské ulici. 

  
Přítomni: 

• Ing. Pavel Gryndler 

• Ing. Michal Kopřiva 

• Ing. Lukáš Pařízek 

• Ing. Martina Soldatková 

• Věra Kubátová (zapisovatelka) 

 

 
Omluveni:  Ing. Jan Zadražil, Ing. Milan Houdek 

 

Nepřítomni:  Ing. Jan Zadražil, Ing. Ivo Elman, Ing. Milan Houdek, Radim Ježek 

 
 

Jednání řídil:  Ing. Pavel Gryndler 

Zapisovatelka:     Věra Kubátová 

 

Program: 

1. Odpad 
2. Instalace mlžného stožáru a kovových roštů ke stromům 
3. Informace 
4. Závěr 

 
 
 
Konec jednání:  v 17:35 hod.   
 
 

Termín příštího jednání: dosud nestanoven 

 

Zapsala: Věra Kubátová 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Pavel Gryndler  

 

 

 

 

 

 



1. Odpad 
 

Ing. P. Gryndler – problémem jsou nádoby na odpad podnikatelů na veřejném prostranství 
                           - řešení je kontejner na odpad na čipovou kartu umístěný mimo centrum města 
                           - odpad od občanů – od května se bude vyvážet 3 x do týdne plast a papír  
                             (v problematických lokalitách) – dojde ke změně svozových dnů 
                           - komunální odpad se bude u RD vyvážet 1 x za 14 dní od 1. 7. 2020 
                           - kontejnery na směsný odpad na sídlištích – vývoz zůstává, možná se jen sníží  
                             počet těchto kontejnerů a to jen v určitých lokalitách 
                           - byla zahájena spolupráce s Městskou policií (použití kamer ke sledování občanů,  
                             kteří ukládají odpad ke kontejnerovému stání mimo kontejnery)                          
 
 
 

 
               

2. Instalace mlžného stožáru a kovových roštů ke stromům 
 

 

Ing. P. Gryndler – ukázka mlžného stožáru (ul. 5. května) – instalace v přípravě 
                          -  ukázka kovového roštu pro vysetí trávníku okolo stromů v Palachově ul. 
                        
 
 

Závěr:     

Komise životního prostředí souhlasí s instalací mlžného stožáru v ul. 5. května  
a s instalací kovových roštů ke stromům v Palachově ul. 

 

 

3. Informace 
                          
               

Ing. P. Gryndler –  od března 2020 bude v provozu kompostárna (provoz bude zajišťovat TSM  
                              Litoměřice) – kompost bude pro občany Litoměřic zdarma 
                           -  do 14 dní bude převzata dodávka kompostérů a dále bude následovat dodávka  
                              vermikompostérů včetně žížal (objednávat se budou postupně dle zájmu občanů) 
                           -  zjišťování „hříšníků“, kteří odkládají odpad u kontejnerových stání pomocí  
                              sociálních sítí (upozornění spoluobčanů) 
                           -  bude prováděn odchyt holubů od firmy Vrága, která využívá i dravců 
                           -  cena za vystoupení Smokemanna na Dni životního prostředí se podařila snížit  
                              z částky 120.000 Kč na 48.000 Kč (Město Litoměřice se rozdělilo o cenu za 3denní  
                              vystoupení s Městem Liberec a Nymburk)   

                  
                                                            

 

            
6. Závěr 

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


