
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 28. 2. 19 

 

Vystoupení veřejnosti 

- průjezdnost ul. Šafaříkova – časté parkování automobilů podél silnice a bránění průjezdu 

dalším automobilům, příp. Hasičům či ZS 

 

Body programu 

- volba člena Správní rady nemocnice – navrženi byli MUDr. Dernerová, MUDr. Zimola a p. 

Kuna, p. Kuna byl volební komisí vyřazen z hlasování, protože nesplnil náležitosti dle 

volebního řádu a MUDr. Zimola nezískal potřebný počet hlasů, za členku SR nemocnice byla 

zvolena (i když ne většinou) MUDr. Dernerová 

- projednání Zprávy o činnosti Technické správy města – zde žádost I. Malířové na opravu 

chodníku u zast. MHD u Normy a podél PENNY marketu – bude řešeno, dále projednány 

Zprávy o činnosti Nemocnice o.p.s. a Žatecké teplárenské a.s. 

- schváleny tři návrhy na změnu ÚP Žatec po změně č. 5, dotace v rámci cílů a opatření 

Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit a rozpočtová opatření  na 

uvolnění prostředků na rekonstrukci ul. Rafaela Ungara,  Jungmannovy ul. a projektovou 

dokumentaci rekonstrukce Husitského nám. 

- oprava povrchu Svatováclavské ul., doplnění mobiliáře cyklostezky – altán, mapa, toaleta, 

lavičky, herní prvky, koše, sadové úpravy apod. 

-  žádost o účelovou neinv.dotaci MŠ Bří Čapků – nákup konvektomatu 

- dále byly schváleny informace z Kontrolního výboru – Jednací řád, , plán činnosti a zápisy z 

jednání 

- byla navýšena odměna pro neuvolněnou členku MZ  Mgr. J. Veselou  pověřenou vedením 

svatebních obřadů (v měsíci, kdy bude obřad/dy provádět) 

 

Diskuze, dotazy a podněty členů MZ 

- dotaz na vodovod v Trnovanech – podána informace, že vodovod zde je, ale občané jej 

nevyužívají 

- dotaz K. Krčmarika na opravu silnice na Pražské ul. - dle odpovědi starostky bylo jednání s 

ŘSD, ale toto není prý priorita pro Ústecký kraj, dle následné odpovědi vedoucího příslušného 

odboru p. Trávníčka toto lze nařídit Ústeckému kraji, ale lze velice těžko posuzovat stav 

komunikace dle čehož by mohla být oprava nařízena 

- dále dotaz K. Krčmarika na opravu oplocení podél kasáren – dle odpovědi starostky toto 

bude řešeno přímo armádou ČR a dále ještě dotaz na správu objektů v majetku města, které 

nejsou využívány  

- diskuze k podobě Dočesné – část veřejnosti volá po omezení atrakcí a zmenšení plochy 

stánkařů, dle informace ředitele divadla p. Veselého atrakce nelze jinam přesunout protože 

není jinde elektr. přípojka, ale bude se dále jednat o možné změně podoby Dočesné, např. zvát 

méně umělců, v tomto roce bude akce omezena z důvodu rekonstrukce radnice 

- žádost občanů o zveřejňování Zprávy o činnosti rady města na www stránkách města 

- dotaz na zrušenou honitbu v rámci lokality Žiželice – zde probíhá nové správní řízení 

- dále bylo dohodnuto, že budou probíhat pracovní jednání zastupitelů za účelem předjednání 

významných projektů v rámci města a v nejbližší době se plánuje procházka po parcích města 

pro občany a zastupitele a za účasti zástupců příslušných institucí za účelem diskuze k 

problematice revitalizace těchto zelených ploch ve městě 
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