Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 23. 1. 20

Diskuse veřejnosti
- diskuse občanů k špatně provedené opravě vozovky v Nákladní ul.
- dotaz na obsazení funkce mě. architekta, nedodržení termínu opravy Dvořákovy ul. a špatná
dopravní situace zde
- dopravní situace ve středu města - parkování
Body programu
- zprávy o činnosti Technické správy města, nemocnice a Žatecké teplárenské – zde byl
představen nový ředitel Ing. Pavel Jonáš – nastínil svoji vizi – vypořádání se s minulostí a
koncepce do budoucna, výběr technického náměstka, personální záležitosti
- byly schváleny návrhy na změny územního plánu – pouze nebyla schválena změna
související s následnou výstavbou nových parkovacích míst pod hradbami a možným
přesunem vedle nebo jinam plochy pro skatepark – zde nebyla shoda a bod byl odložen do
doby, než budou dodány podklady týkající se geologického průzkumu dané lokality a dále byl
odložen bod se změnou územního plánu týkajícího se stavby multifunkční haly – rovněž
odloženo do doby, než bude dodána kompletní dokumentace k dané problematice
- schváleny prodeje pozemků Pod kamenným vrškem
- schválen Strategický plán sociálního začleňování Žatce na r. 2020 – 22
- schváleno rozpočtové opatření k uvolnění financí na investiční akce a opravy v r. 2020,
schválena žádost o dotace na projekt doplnění mobiliáře cyklostezky a schváleno podání
žádostí do výzev SFŽP pro žatecké MŠ
- schváleny odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
Diskuse zastupitelů
- v rámci tohoto bodu vystoupili zastupitelé s problémy občanů: nepořádek u kontejnerů v ul.
V Zahradách, odtažení nepojízdných aut v ul. Stavbařů proti bývalému Tescu, vliv HP Pelzer
na životní prostředí a zdraví zde pracujících osob (zvýšený výskyt rakoviny mezi
zaměstnanci), zničený park u hřbitova při stavebních pracích na chodníku v Pražské ul. a u
pomníku v parku (parkující těžká mechanizace a její pojezdy parkem, odložený stavební
materiál v parku)
Malířová Ivana, zastupitelka Žatce

