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NESLIBUJEME NESPLNITELNÉ

Není pochyb o tom, že některé kandidující subjekty budou prostřednictvím zájemců o post zastupitele, dávat na
odiv, co všechno bylo v končícím volebním období jejich přičiněním vykonáno. Chodníky, parkoviště, finišuje se,
v předvečer voleb je potřeba se ukázat. Občané města se samozřejmě nedozvědí o zničeném bývalém posádkovém
domu armády, o „velmi dobré“ investici, koupí historických objektů bývalé Fruty. Za čtyři roky město nedokázalo pro-
vést ani zabezpečovací práce, propadá se jedna střecha za druhou, rovněž tak jako jednotlivá podlaží. Není pochyb
o tom, že současní členové vedení města, opětovně kandidující na post zastupitele, se nebudou dávat na odiv hospo-
daření Chrámu chmele a piva CZ, p.o., (CHCHP), kde byly „vyrobeny“ dluhy v řádu milionů korun. Vnímavý volič
pozná, že kandidují i osoby, které zvedly ruku po koupi bývalé Fruty a osoby, které jsou za hospodaření v CHCHP přímo
odpovědné. Nosnou chloubou kampaně bude snaha o zápis Žatce na Seznam světového dědictví UNESCO.  Chlou-
bou města, bez ohledu, zda Žatec bude na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané či ne, rozhodně nebudou
chátrající stavby v jeho majetku. O těch se zmiňovat nebude nikdo.

HHaavvaarriijjnníí ssttaavv –– nněěkkddee uužž nnaassttaall,, uu ddaallššíícchh oobbjjeekkttůů mměěssttoo ččeekkáá,, aažž nnaassttaannee..
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strany Čech a Moravy 

a nezávislých kandidátů
è VV oobbjjeekktteecchh ss nneepplláánnoovvaannoouu rreekkoonnssttrruukkccíí pprroovváádděětt bběěžžnnoouu úúddrržžbbuu ((HHaavvllííččkkoovvoo nnáámm..,,

HHeerrbbeennoovvaa uull..)) KKnněěžžsskkáá bbrráánnaa,, hhřřiiššttěě aa ookkoollíí vv ŠŠaaffaařřííkkoovvěě uulliiccii,, aappoodd..

è SSbběěrr kkoommuunnáállnnííhhoo ooddppaadduu mměěsstteemm,, rreesspp.. mměěssttsskkoouu ffiirrmmoouu.. 

è UUzzaavvřřeenníí ddoohhooddyy oo ppaarrttnneerrssttvvíí aa ssppoolluupprrááccii nnaa rroozzššíířřeenníí ssyyssttéémmoovvééhhoo řřeeššeenníí ooddppaaddoo--
vvééhhoo hhoossppooddáářřssttvvíí mměěssttaa ŽŽaatteecc ss UUnniitteedd EEnneerrggyy,, aa..ss.. ssee ssííddlleemm MMoosstt,, KKoommoořřaannyy,, TTeepp--
lláárreennsskkáá 22,, PPSSČČ 443344 0033.. ((SSppaalloovváánníí ooddppaadduu..))

è NNaavvýýššeenníí ppaarrkkoovvaaccíícchh mmíísstt.. VVyyttiippoovvaatt uulliiccee ss mmoožžnnoossttíí jjeeddnnoossmměěrrnnééhhoo pprroovvoozzuu ((bbeezz--
nnáákkllaaddoovvéé řřeeššeenníí)),, aa ttoo ppoo vveeřřeejjnnéé ddiisskkuuzzii ss oobbččaannyy

è PPooddppoorraa rroozzvvoojjee nneemmooccnniiccee 

è ZZaahháájjeenníí rreevviittaalliizzaaccee ppaarrkkůů 

è PPrrůůbběěžžnnáá kkoonnttrroollaa eeffeekkttiivviittyy hhoossppooddaařřeenníí vvššeecchh ppřřííssppěěvvkkoovvýýcchh aa oorrggaanniizzaaččnníícchh sslloožžeekk

è PPrroo zzvvýýššeenníí zzáájjmmuu oo ppooddnniikkáánníí nnaa nnáámm.. SSvvoobbooddyy,, zzvváážžiitt aa ppřřiipprraavviitt ddoottaaččnníí pprrooggrraamm
pprroo ppřřííssppěěvveekk nnaa nnáájjeemmnnéé

è VVee ssppoojjeenníí ss ppooddnněěttyy oobbččaannůů vvyyttvvoořřiitt zz nnáámměěssttíí SSvvoobbooddyy sskkuutteeččnnéé cceennttrruumm mměěssttaa

è VV ddoossttaatteeččnnéémm ččaassoovvéémm oobbddoobbíí ddáátt oobbččaannůůmm mměěssttaa pprroossttoorr kk vvyyjjááddřřeenníí ssee kk zzaammýýšš--
lleennýýmm oopprraavváámm aa iinnvveessttiiccíímm,, aabbyy oo vvššeemm nneerroozzhhooddoovvaallaa ppoouuzzee „„vvrrcchhnnoosstt““ 

è PPrroovvěěřřeenníí vvýýhhooddnnoossttii nnáájjeemmnníícchh,, ppaacchhttoovvnníícchh ssmmlluuvv,, ssmmlluuvv oo zzááppůůjjččccee aa ssmmlluuvv
oo ssmmlloouuvvěě bbuuddoouuccíí oo zzřříízzeenníí sslluužžeebbnnoossttii

è NNaa vvyybbrraannýýcchh mmíísstteecchh mměěssttaa vvyyttvvoořřiitt nneekkuuřřáácckkéé zzóónnyy

è ZZaalloožžeenníí mměěssttsskkééhhoo bbyyttoovvééhhoo ddrruužžssttvvaa.. BBěěhheemm pprrvvnníícchh ddvvoouu lleett vvoolleebbnnííhhoo oobbddoobbíí ppřřii--
pprraavviitt pprráávvnníí aa tteecchhnniicckkéé ppřřeeddppookkllaaddyy pprroo jjeehhoo zzaalloožžeenníí aa pprroo vvýýssttaavvbbuu ddrruužžsstteevvnníícchh
bbyyttůů.. 

è NNaa vvhhooddnnýýcchh oobbjjeekktteecchh mměěssttaa iinnssttaalloovvaatt ffoottoovvoollttaaiicckkéé ppaanneellyy.. 

OO hhllaassyy oobbččaannůů mměěssttaa aa mmííssttnníícchh ččáássttíí,, ssee zzaa KKSSČČMM aa nneezzáávviisslléé bbuuddoouu uucchháázzeett::
JUDr. Karel KKRRČČMMÁÁRRIIKK, Ing. Petr KKUUBBEEŠŠ, Ing. Ivana MMAALLÍÍŘŘOOVVÁÁ, Mgr. Aleš KASSAL, Marcel
ZELINKA, Ing. Pavel DOMBAJ, Mgr. Jarmila HHEEJJNNAARROOVVÁÁ, Jaroslava GGAAJJDDOOŠŠÍÍKKOOVVÁÁ, Anna
TTUUČČÁÁKKOOVVÁÁ, Michal BBAARRNNAA, Slavomír TTOOMMSS, Jindřich DDLLOOUUHHÝÝ, Jan NNOOVVÁÁKK, Vlastimil HHEERRMMAANN,
Antonín DDIITTRRIICCHH, Ing. Imrich KKAAVVČČAAKK, Václav KKIINNTTEERR, František MMAAZZUURRAA, Kateřina JJAANNÁÁKKOOVVÁÁ
DiS., Eva GGRRIIMMEEKKOOVVÁÁ, Jan BBIIZZOOŇŇ.

DDrreehheerrůůvv ppiivvoovvaarr ((FFrruuttaa))KKnněěžžsskkáá 
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CHRONICKÉ STAVY EXISTUJÍ NEJEN V MEDICÍNĚ 
Chronickým stavem je možné pojmenovat jednání společnosti HP-PELZER, k.s., dnes s.r.o., a to s ohle-

dem na dlouhotrvající, v našem případě, setrvalý stav neplnění slibů a porušování, zejména stavebních,
možná i jiných předpisů. Dovolím si krátké zdůvodnění mého tvrzení. Píše se 30.09.1999. Ten den není
pro světové dějiny ničím významným, alespoň o tom nevím. Významný je pro město Žatec, na jehož území
vstupuje zahraniční investor na výrobu izolačních materiálů do automobilů, HP-PELZER k. s. Pro zajiště-
ní přístupu do areálu, uzavírá město s tímto investorem smlouvu o nájmu pozemku na jeden rok. Inves-
tor měl v období roku vybudovat a zkolaudovat na pronajatých parcelách komunikaci. Poté měly být par-
cely investorovi prodané. Během pronájmu investor nic nevybudoval, dokonce ani nic budovat nezačal.
Píše se 03.11.2000. Je to datum uzavření dodatku k shora uvedené nájemní smlouvě. Dodatek, je také
uzavřený na jeden rok za stejných podmínek jako smlouva. Výstavbu komunikace společnost ani nezača-
la. 30.12.2001 smlouva o nájmu pozemku končí uplynutím času. NNyynníí „„zzllaattýý hhřřeebb vveeččeerraa““.. NNeevvíímm,, jjaakk ssee
ttoo mmoohhlloo ssttáátt,, vvllaassttnněě vvíímm,, nneeddbbaalloossttíí nněěkktteerrýýcchh pprraaccoovvnnííkkůů úúřřaadduu mměěssttaa ŽŽaatteecc.. OOdd 3300.. 1122..22000011,, ssppoolleečč--
nnoosstt HHPP--PPEELLZZEERR kk..ss.. vv uužžíívváánníí ppaarrcceell ppookkrraaččuujjee,, vvěěřřttee nneevvěěřřttee,, cceellýýcchh 1166 lleett,, 66 mměěssííccůů aa 1166 ddnníí,, bbeezz pprráávv--
nnííhhoo ddůůvvoodduu aa bbeezz ppllaacceenníí nnáájjeemmnnééhhoo.. SSppoolleeččnnoosstt HHPP--PPEELLZZEERR,, kk..ss.. ssee kk ppllaacceenníí nneemmáá,, pprroočč bbyy ttaakkéé,, nniikkddoo
zz ppřříísslluuššnnééhhoo ooddbboorruu MMÚÚ ŽŽaatteecc pprroonnaajjaattéé ppoozzeemmkkyy nneeppoožžaadduujjee ppřřeeddaatt,, nniikkddoo zz ddaallššííhhoo ppřříísslluuššnnééhhoo ooddbboo--
rruu ssee nneezzaajjíímmáá,, pprroočč nneenníí nnáájjeemmnnéé nnaa úúččeett mměěssttaa ppřřiippiissoovvaannéé.. SSeellhhaallyy úúppllnněě vvššeecchhnnyy mmeecchhaanniissmmyy,, ccoo
sseellhhaatt mmoohhllyy.. Musím uvést, že HP-PELZER s.r.o. městu dodatečně doplatila 398.016,-Kč.

Chronický stav ze strany společnosti, pokračuje na jiném úseku. Nepovoleně provozuje některé objekty
a v nich nepovolenou výrobu. Přes nesčetné sliby statutárních orgánů k nápravě stavu nedošlo. Nepo-
mohly ani pokuty, v součtu dosahující milionů korun. Společnost nerespektuje rozhodnutí Stavebního
a vyvlastňovacího úřadu Žatec k ukončení činnosti. Podle dostupných informací je skutečnost taková, že
vymahatelnost práva je zdlouhavá, laik by řekl, v řešeném případu přímo nemožná. Stavební úřad namís-
to toho, aby využíval čas na smysluplnější činnosti, se musí neustále zabývat opakovanými žádostmi spo-
lečnosti o dodatečné povolení staveb. K ničemu to nevede, protože společnost rozhodnutí stavebního
úřadu vesměs nerespektuje.

Už věříte, že chronické nejsou pouze nemoci?  Chronické může být také neplnění slibů a právních před-
pisů, jak nám to společnost HP-Pelzer s.r.o. dokazuje dlouhé roky. Při jednáních zastupitelů města Žatec
se statutárními zástupci společnosti, na můj několikrát opakovaný dotaz, zda by si společnost dovolila
porušovat právní předpisy ve Spolkové republice Německo tak jako v Žatci, zazněla odpověď, „ Na to vám
neodpovím“. To ani nemluvím o tom, že si na části městského postavila halu bez jeho souhlasu. Také se
Vám zdá, že se společnost na území města chová jako ve své kolonii? KKaarreell KKrrččmmáárriikk

NÁJEMNÍ BYTY ČI REKONSTRUKCE AREÁLU FRUTY –
CO POTŘEBUJÍ OBČANÉ MĚSTA VÍCE?

V příspěvku „Společenský život města se stále rozrůstá a vylepšuje“ se paní starostka mimo jiné zmi-
ňuje o nájemním bydlení, uvádí několik lokalit, kde již soukromí investoři začali stavět, ale i ty, kde lze sta-
vět. Pominu zde to, že společenský život města a nájemní bydlení jsou dvě různé kategorie. Víc mi vadí,
že paní starostka zapomněla uvést, jaké kroky pro nájemní bydlení činilo nebo bude činit město. Pouze
město může být garantem nájemního bydlení za přijatelné nájemné. Nejsme zastánci takové investice,
jakou město předvedlo na akci „Kamenný vršek“. Jednoduchou matematikou lze dovodit z podkladů doda-
ných městem, že rozdíl mezi náklady a výnosy z prodeje parcel, činil (slovy: mínus) – 67.871.000,- Kč.

SS jjaakkýýmmii ppřřeeddssttaavvaammii oohhlleeddnněě zzlleeppššeenníí nnáájjeemmnnííhhoo bbyyddlleenníí ddoo nnaaddcchháázzeejjííccíícchh vvoolleebb vvssttuuppuujjíí kkaannddiiddááttii
KKSSČČMM aa nneezzáávviissllíí.. JJee ttoo ddrruužžsstteevvnníí bbyyddlleenníí vv bbyytteecchh,, ppoossttaavveennýýcchh bbyyttoovvýýmm ddrruužžssttvveemm zzaalloožžeennýýmm mměěsstteemm..
ŽŽee ttoo nneenníí mmoožžnnéé?? UUdděělláámmee vvššee pprroottoo,, aabbyy ttoo vvyyššlloo.. VVššiicchhnnii vvěěddíí,, žžee zzddaalleekkaa nnee kkaažžddýý ssii vv ddnneeššnníí ddoobběě
mmůůžžee ddoovvoolliitt ppllaattiitt ttrržžnníí nnáájjeemmnnéé.. NNeehhooddlláámmee pprroottoo nneeččiinnnněě ppřřiihhllíížžeett pprraakkttiikkáámm oobbcchhooddnnííkkůů ss cchhuuddoobboouu..
MMěěssttsskkéé ssaammoosspprráávvyy jjssoouu zzddee ppřřeeccee mmiimmoo jjiinnéé ii oodd ttoohhoo,, aabbyy ssee ssttaarraallyy oo ssoocciiáállnníí ppoottřřeebbyy lliiddíí,, kktteeřříí nneežžii--
jjíí vv hhmmoottnnéémm ddoossttaattkkuu..

V příspěvku „Město má připravené peníze na studii využití Dreherova pivovaru“ (bývalá Fruta), paní sta-
rostka vítězoslavně oznamuje, že z dotace budou finance na vypracování studie, aby se město mimo jiné
vůbec dozvědělo, k jakému účelu objekty a pozemky využije. Mají občané města tomu rozumět tak, že
město 11 hlasy zastupitelů odsouhlasilo koupi staveb a pozemků bývalé Fruty za 27.0 milionů korun
a doposud neví, k čemu je využije. Nikdo ze zastupitelů, kteří pro koupi zvedli ruku, by zcela jistě soukro-
mě nekoupil nic, natož nemovitý majetek, aniž by věděl, k čemu mu bude potřebný. OObbeeccnněě ttoottiižž ppllaattíí,, žžee
ppřřii nnaabbýývváánníí nneemmoovviittééhhoo mmaajjeettkkuu ddoo mmaajjeettkkuu oobbccee,, jjee nnuuttnnéé ppoossoouuddiitt,, zzddaa ssaammoottnnéé nnaabbyyttíí nneemmoovviittééhhoo
mmaajjeettkkuu jjee vvýýhhooddnnéé vvee pprroossppěěcchh oobbccee aa jjeejjiicchh oobbččaannůů.. BBuuddoouuccíí nnaabbyyttíí ddaannééhhoo mmaajjeettkkuu jjee nnuuttnnéé rroovvnněěžž
ppoossoouuddiitt ii zz ppoohhlleedduu ppééččee řřááddnnééhhoo hhoossppooddáářřee.. Vedení města rádo pořádá dny otevřených dveří či jiné pro-
hlídky. V Dreherově pivovaru určitě nic takového neproběhlo. Po koupi areálu se hovořilo o nákladech na
opravu ve výši půl miliardy, dnes se již mluví o 1.0 miliardě. Přejeme všem občanům a návštěvníkům
města, aby před zahájením oprav pivovaru byla opravena komunikace před poštou, protože později by na
tuto opravu nemusely v rozpočtu města finance zbýt. Měšec s dukáty je pouze jeden a není bezedný. 

KKaarreell KKrrččmmáárriikk

Jsme na konci volebního období
Na konci čehokoliv bilancujeme. V zastupitelstvu města Žatec jsme zasedli pro období 2018 – 2022 tři

zastupitelé za KSČM.
Každý z nás tří se zaměřil na něco jiného. Já jsem směřovala svojí prací v zastupitelstvu k ekologii a zele-

ni ve městě, ale zejména jsem se snažila naslou-
chat občanům města. Poslouchat občany, kteří za
mnou přišli s nějakým svým problémem, potře-
bovali poradit nebo něco zajistit. Jedna občanka
mi kdysi řekla, resp. napsala, že neví, co dělám.
Odpověděla jsem jí, že dělám, ale že to nikde
veřejně neprezentuji, protože to nemám ve zvyku.
Ráda pomohu, když někdo něco potřebuje.
Pokud někdo přišel, poradila jsem, případně jsem
se informovala na příslušném odboru a odpověď
jsem sdělila tazateli. Pokud to bylo možné, dotaz
či žádost jsem formulovala na zastupitelstvu, pří-
padně jsem některé sporné otázky přenášela i na
Kontrolní výbor zastupitelstva, jehož jsem byla
členkou. 

Zbytečné a zdlouhavé diskuze nemám ráda,
protože většinou nikam nevedou. Bohužel na
zastupitelstvu se mnohdy diskutovalo neúměrně
dlouho a výsledek byl nulový. Nebojím se ale pro-
vést i sebekritiku. Mně osobně se nepovedlo, aby
měli lidé v sídlišti v ul. K Perči slibovaný chodník
podél sídliště, který by jim umožnil chodit bez-
pečně. Bohužel tento projekt je již dlouhodobě
připraven a vždy po mém dotazu na příslušném
odboru bylo řečeno, že se odsouvá na další rok,
což se letos opět stalo. V daném místě bylo pro-
vedeno vodorovné dopravní značení, alespoň
něco. Bohužel musím konstatovat, že lidé v sídlišti již ztrácejí naději, že zde někdy ještě chodník bude.
Neřešitelný problém je také parkování vojáků v obytných částech poblíž kasáren. Armáda svá parkoviště
využívá minimálně, naopak před domy občanů parkuje neustále. V současné době ale tento nešvar mini-
malizovala objízdná trasa kvůli rekonstrukci Pražské ulice. Nutno ale zmínit letitý trend našeho města a to
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odumřelé stromy či keře. Zeleň se vysadí, nějaký čas roste, zpočátku je zalévána, ale po určité době stro-
my či keře odumřou a občané se mohou pak dlouhodobě kochat výhledy na odumřelá torza stromů
a keřů. 

Trochu jsem snad za toto volební období občanům pomohla a mohu s klidným svědomím říci, že jsem
se svým hlasováním snažila přispět ke zlepšení života ve městě. Se svými kolegy za KSČM jsem nehlaso-
vala pro nákup KD Moskva ani Lidového domu. Svým postojem jsme dali najevo, že ve městě je spousta
jiných a potřebnějších aktivit, které si žádají příspěvek města. Chodníky, silnice, kruhové objezdy, parky,
obnova budov, oprava sportovišť nebo sociální a bytové záležitosti. Prioritním by mělo např. být řešení, co
s nakoupeným Dreherovým pivovarem (Fruta), jehož objekty se rozpadají, jak se říká, před očima.

Co se bude uvádět do praxe, co se nového připraví pro občany a jaké bude naše město, to je již na
novém zastupitelstvu. Přejme si, aby občané rozvážně zvolili, kdo je bude zastupovat, kdo bude více
konat a ne zbytečně řečnit bez jistého výsledku. Snad jsme i my tři zastupitelé za KSČM přispěli „svou
trochou do mlýna“ a pomohli jsme za uplynulé volební období změnit naše město k lepšímu.

IInngg.. IIvvaannaa MMaallíířřoovváá

Žatec a parkování
Palčivým problémem je nedostatek parkovacích míst. Občané, hlavně na sídlištích, objíždějí ulice a hle-

dají, často musí zaparkovat dosti daleko od místa bydliště. Dokonce jsem zaslechl jednoho kolegu, který
říkal, že musí co nejdříve odejít ze schůzky, aby měl kde zaparkovat. Není to samozřejmě jen problém
Žatce, ale i dalších měst. K dostatku parkovacích míst nepřispívají ani vraky automobilů, které zabírají
místa. Například, vůz Fiat Marea v ulici Stavbařů. Ten zabíral parkovací místo nejméně dva roky. Po nove-
le zákona o pozemních komunikacích v lednu 2020, bylo vozidlo označeno za vrak, opět se nic nedělo. Jak
už to v Žatci bývá, vše trvá neskutečně dlouho. Vrak byl odstraněn až letos na jaře, zřejmě kvůli rekon-
strukci ulice Stavbařů. 

Symbolem nešťastně řešené rekonstrukce ulice Stavbařů, je také úbytek parkovacích míst. Díky ostrův-
kům míst ubylo. Nebyla zaznamenána žádná komunikace s občany ze strany města, aby se mohly k pro-
jektu vyjádřit. Možná stačil selský rozum - spočítat počet automobilů parkujících u pole v ulici a věděli
bychom přibližný počet potřebných parkovacích míst. 

Recept na nedostatek parkovacích míst v Žatci KKSSČČMM má. Po dostatečné diskusi s občany zřídit, tam
kde je to možné, jednosměrné ulice po vzoru Chomutova, Loun a dalších. Samozřejmě je nutné vybudo-
vat parkoviště nová, ale nesmí to být na úkor dětských hřišť, zejména hřišť pro děti 10+, těch je v Žatci
málo.

Vše, co významně zasahuje do života města, musí být projednáno s občany, kterých se rekonstrukce
a výstavby týkají. Impuls k jednání musí přijít ze strany města, a to nejen před volbami.  IInngg.. PPeettrr KKuubbeešš

Žatecká zeleň - nezeleň 
Nejsem jediná, komu vadí v Žatci již dlouhodobě setrvalý nedobrý stav městské zeleně.  V Žatci se stává

již tradicí, že nově vysazené rostliny odumírají, anebo případně, tam kde by zeleň měla být, roste pouze
bujný plevel.

Bohužel stačí se projít po městě a vidíme spoustu ploch podél silnic a chodníků, které jsou sice hezky
připravené, ale namísto prospěšné zeleně jsou zde jen plevele či někdy torza odumřelých keřů či stromů.
Důkazem je vzhled zaplevelených ploch v ulici Politických vězňů, kde mezi plevely stojí odumřelé strom-
ky, Kamenný vršek je rovněž v neutěšeném stavu z hlediska městské zeleně.   Mezi vozovkou a chodníky
se na mnohých místech vyskytuje zejména vitální plevel. Podél Pražské ulice jste se také mohli setkat s
plevelnými plochami – i když nyní je zde staveniště a občané mohou snad doufat, že po ukončení staveb-
ních prací zde bude zeleň vyřešena.  

Na Pražské ulici byl před více jak rokem ukončen projekt revitalizace chodníků a v parku u hřbitova byly
vysazeny podél chodníků pěkné keříky, ale bohužel poslední dobou jich většina odumřela a nějaký čas bylo
možno se kochat vyhlídkou na odumřelé keříky. Ty jsou nyní vytrhány a měly by být nahrazeny novými až

po dokončení opravy Pražské ulice.   Je to smutné, protože se tak budeme ještě hodně dlouho koukat na
pár živořících keříků a přát si, aby tyto keříky přežily nepřízeň osudu. Můžeme tak jen doufat, že Pražská
ulice a třeba i další městské lokality budou jednou osazeny pouze tou správnou městskou zelení, která
nebude tvořena pleveli a uschlými dřevinami. IIvvaannaa MMaallíířřoovváá

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Společnost likvidující komunální odpad v Žatci, dostala v červnu 2013 výpověď smlouvy. 10.07.2014

byla výpověď po neúspěšném výběrovém řízení vzata zpět. Přestože bylo přijato několik usnesení rady
města k vyhlášení nového výběrového řízení, nastává několikaleté období klidu. Vždy se našel důvod pro
zrušení stávajícího usnesení
a vytvoření usnesení nového.
Roky běží. Ještě ani v září 2018
výběrové řízení není připravené,
paní starostku, která radu města
řídí, to netrápí. Byla to vždy ona,
kdo věděl proč jej nevyhlásit,
posunout. Nejčastějším důvodem
bylo to, že se připravuje nový
zákon o odpadech. Vyznívalo to
tak, že nový zákon o odpadech
svoz odpadů zruší. Nový zákon
o odpadech svoz samozřejmě
nezrušil.  Zahájení provozu nové-
ho sběrného dvora, nemělo se
svozem komunálního odpadu nic
společného, přesto bylo radou
města rozhodnuto, že se vypsání
výběrového řízení vyhlásí po jeho
šestiměsíčním provozu. Vyhod-
nocení provozu bylo provedeno,
ale ani po uplynutí dalšího roku se
nic neděje.

Naše návrhy, aby svoz odpadů
prováděla městská firma, vždy
z nějakého důvodu zapadly. Blíží-
me se k závěru krátké rekapitula-
ce vyhlášení, resp. nevyhlášení
výběrového řízení. Danou proble-
matiku by bylo možné rozebírat
zeširoka, hledat otázky a odpově-
di, proč tomu tak je. Pro někoho
by to mohlo být unavující, pro
někoho stresující. V polovině roku
2022 se pro mnohé stala „divná“
věc. Technická zpráva města
Žatec, s.r.o. měla od Ústeckého
kraje obdržet dotaci v řádu několika milionů korun na nákup vozidla, jak se lidově říká, „kukavozu“. Jak
to dopadlo?  Již schválená dotace byla odmítnuta. Pro někoho nepochopitelný, pro někoho pochopitel-
ný závěr. Výběrové řízení do dnešního dne vyhlášené nebylo, už prý se připravuje. I takto lze plnit usne-
sení zastupitelstva, které bylo přijato před devíti roky. KKaarreell KKrrččmmáárriikk

PPoolliittiicckkýýcchh vvěězzňňůů


