
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 14. 10. 2021 

 

 

Vystoupení veřejnosti 

- nejdříve vystoupili zástupci HP-Pelzer, seznámili nás s vedoucím managerem z Itálie a dále 

podali informaci o výsazu tzv. zelené bariery a informovali o změnách ve výstavbě objektů 

uvnitř areálu 

- dále vystoupil p. Popelka z TJ Žatec s žádostí související s výstavbou nové sportovní haly a 

žádal o  výstavbu cca 8 nových tenisových kurtů, na základě této žádosti se rozpoutala 

několikahodinová diskuse, která vyústila v revizi schváleného projektu sportovní haly vč. 

jejího umístění – k tomuto bodu byly „záhadně“ rychle a nestandardně připraveny materiály 

na stůl pro nás zastupitele (působilo to dojmem, že vše již bylo připraveno) a o dalším osudu 

haly se bude jednat na příštím zastupitelstvu 

- dále vystoupili zástupci nájemníků vč. jejich právního zástupce z bytů na ul. Dr. Kůrky, kteří 

mají zájem o koupi bytů – dle nich město postupuje pomalu, požádali o urychlení prodeje dle 

představeného harmonogramu 

 

Vlastní program 

- Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské – zde došlo k vystoupení K. Krčmarika s jeho reakcí 

na tvrzení představitelů ŽT a.s. na minulém MZ,  která považoval za nepravdivá 

- dále projednána zpráva o činnosti  Technické správy města a zpráva o činnosti Nemocnice 

Žatec 

- byly schvalovány či neschváleny návrhy změn ÚP Žatec 

- v reakci na projednávaný bod týkající se výstavby malé vodní elektrárny na Ohři (změna ÚP 

č. 11) vystoupil zástupce f. Landreal, která má zájem elektrárnu stavět a ostře s vyhrůžkou se 

pustil do přítomných kvůli dlouhodobému nesouhlasnému stanovisku k výstavbě ze strany 

městských představitelů, což zrovna dobře nezapůsobilo na přítomné zastupitele města – 

nebylo schváleno 

- dále se schvalovaly prodeje pozemků a rozpočtová opatření 

- byla schválena výše ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ 

za r. 2020 

- byla podána informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků 

 

Diskuze zastupitelů 

- byl schválen návrh usnesení K. Krčmarika týkající se odpadového hospodářství ve městě 

(administrátor na sběr odpadů) 

- p. Kollmann vystoupil s kritikou nedobře odvedené práce na projektu opravy Purkyněho 

ulice 

- p. Hrbáček podal dotaz na situaci ohledně odstranění laviček  ve městě z důvodu shlukování 

se nepřizpůsobivých skupin občanů – návrh usnesení na odstranění laviček na Kruhovém 

náměstí nebyl přijat 

 

 

                                                Zapsala: I. Malířová 

 


