
Zápis
z jednání Komise při Radě města Litoměřice

                            Komise životního prostředí  č. 1/2013

konaná dne 25.02.2013 od 15:00 v kanceláři  Ing.  Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici.

 
Přítomni:

 Ing. Pavel Gryndler
 Jaroslav Jindřich 
 Mgr. Zora Berglová
 Bc. Lukáš Pařízek 
 Ing. Borek Franěk
 Ing. Martina Soldatková
 Ing. Milan Tejkl
 Jiří Pospíšil
 Ing. Zbyněk Zdvořák
 Šárka Červenková, DiS. 

Omluvena:  Jana Smejkalová

Jednání řídil: Ing. Pavel Gryndler

Zapisovatelka:  Šárka Červenková, DiS.

Program:

1.  Uložiště radioaktivního odpadu Richard 
2.  Cyklogenerel (Návrh dopravního značení ve prospěch cyklistům)
3.  Různé

Konec jednání: 17:15

Termín příštího jednání: zatím není stanoven

Zapsala: Šárka Červenková, DiS. 



1.

Komise životního prostředí projednala šíření nepravdivé zprávy po internetu ohledně budování Hlubinného 
úložiště  RAO  (důl  Richard)  v Litoměřicích.  Tuto  informaci  šíří  PhDr.  Ing.  Věra  Růžičková.  

Dne 27. února 2013 bude organizována exkurze do úložiště RAO v Litoměřicích pro všechny zájemce z řad 
odborné i laické veřejnosti, aby se přímou kontrolou na místě mohli přesvědčit, že se jedná o nepravdivé  
informace.  

2.

Komise  ŽP  dále  projednala  nový  litoměřický  Cyklogenerel  (Návrh  dopravního  značení  ve  prospěch 
cyklistům), který byl zpracován firmou TEO PLUS, s.r.o. 

Komise  ŽP  nerozumí  tomu,  proč  schválený  územní  plán  města  nemyslel  na  cyklisty.  
Komise ŽP navrhuje, aby byl Návrh dopravního značení ve prospěch cyklistům (dokument) rozmnožen pro  
účely širšího připomínkování ze strany členů komise a cyklistů. 

Členové komise ŽP byli  informováni o tom, že na další jednání komise bude utvořena pracovní skupina 
(občanská  iniciativa), která bude mít zájem na zkvalitnění cyklodopravy v Litoměřicích.

Vedoucí komise ŽP /případně jeho zástupce/ by měl poté iniciovat schůzku této obč. iniciativy s Odborem 
dopravy a siln. hospodářství a Odborem územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice.

3. Různé

 Odpadkové  koše  z úseku  ulice  Sokolovská  vedoucího  k Mostné  hoře  (viz  zápis  z jednání  KŽP 
8/2012) zde chybí i nadále. Tato skutečnost se bude řešit ve spolupráci s Odborem územ. rozvoje 
MěÚ Litoměřice.

 Znovuprojednání otázky týkající se inertního posyp. materiálu užívaného v zimním období. Štěrk je 
všude - na chodnících a bocích komunikací, prach, pokus o jeho recyklaci – chybí a stále se hledá 
správná technologie na recyklaci tohoto materiálu.
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