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Dne 06.06.2009 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny:
08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku silnice č. II/250 v úseku Staňkovice
- Bitozeves z důvodu sesuvu svahu silničního tělesa. Objízdná trasa pro veškerou
dopravu je vedena ze Žatce z křiž. silnice
II/250 a I/27 ul. Plzeňská ve směru na
Velichov, Žiželice a poté komunikacemi
v areálu průmyslové zony TRIANGLE.
Objízdná trasa je platná pro oba směry
do doby odstranění závad silničního
tělesa.
Jitka Stříbrná
odbor dopravy a SH MěÚ Žatec

Práce ve školce
provede žatecký
podnikatel

Žatec – Po vyhodnocení nabídek rada
města odsouhlasila pořadí uchazečů,
kteří se přihlásili do výběrového řízení
na výměnu rozvodů vody a kanalizace
sociálních zařízení v Mateřské školce
O. Březiny. Na prvním místě je Antonín
Pech. Současně rada města doporučila
zastupitelům, aby odsouhlasili uvolnění
potřebných finančních prostředků na
provedení prací, a sice 3,3 milionu korun.
(kas)

Po dobu konání týdne neziskovek pořádal Český svaz chovatelů výstavu Zhruba čtyři měsíce budou trvat opravy horkovodu, výtopny Perč, zásobující
„Týden dětí a zvířat“.Na snímku p.Jana Mazůrková pedagog volného času teplem celé město. Nadzemní část horkovodu bude uložena do země a souz DDM Most představuje návštěvníkům užovku tenkoocasou.
Stej. částí oprav je i kompletní rekonstrukce kotelny, která bude z biomasy vyrábět
teplo i elektřinu. Náklady na tuto modernizaci přijdou město na 300 mil. stej

Největší dárek pro dítě je zdravá máma
Tak se jmenuje výstava putující po
České republice. V úterý 9. června
od 17 hodin bude k vidění i v Žatci,
konkrétně v Křížově vile (Zeyerova
ulice).
Výstava vznikla jako takové nenásilné
upozornění pro ženy na problematiku

prevence prsu a gynekologických nádorů. Iniciátorem výstavy je Masarykův
onkologický ústav v Brně, který ji
připravil ve spolupráci s fotografem
Petrem Šeblem..
Vlastní výstavu tvoří vyfotografované
dvojice – maminka se svým dítětem.

Útulek v Jimlíně má přeplněno
Psí útulek v Jimlíně je poslední dny
doslova přeplněn opuštěnými zvířaty,
a to hlavně psy Kapacita tohoto zařízení je 35 psů, nyní jich tam přebývá
93, což je trojnásobek normálního
stavu a šest koček. Čím to je? Hlavně
finanční krizí, lidé si pořídí pejska
a po nějaké době zjistí, že je to drahá
investice.V posledních měsících je to
i módou. Lidé si v tisku přečtou, že le-

tos už nejsou „ in“ labradorští retrívři
a přišli do módy jorkšíři a co teď s „out“
psem? Jelikož se za pobyt v útulku musí
platit, tak většina těchto psů končí na
ulici nebo uvázaných na úplně novém
obojku někde v lese. Množí se i případy
týraných zvířat, mnohdy podvyživených
a zanedbaných. Domluva s jejich majiteli je mnohdy těžká, jelikož si myslí že
jejich „miláčkovi“ vůbec nic neschází.

Správce útulku p.Kubalík se ale může
pochlubit i kuriozními situacemi, kdy
odchytával např.koně, prase, klokana
nebo hada.
Do Jimlína se svážejí zvířata z celého
lounského okolí, z okrajů Karlových
Var, Bíliny a okolí . Nyní se útulek stále
rozšiřuje, přistavují se nové a nové klece
s výběhy. V budoucnu by se měly objevit
i pastviny pro opuštěné krávy.
stej

Svoji tvář této chvályhodné myšlence
propůjčily například Jana Adamcová
a její syn Daniel, Linda Rybová se
synem Františkem, nebo Jolana Voldánová s dcerkou Kateřinou. Všechny
matky se rozhodly bez nároku na
honorář podpořit apel určený všem

ženám. Je zvykem, že každé vernisáže se zúčastní jedna z nafocených
maminek. Stejně tomu bude i v úterý.
Nechme se překvapit, která z maminek
to bude.
Všichni jste srdečně zváni do Křížovy
vily na vernisáž výstavy.

Jedna z diskutovaných věcí našeho
projektu je nová administrativní budova.
Proč vůbec utrácíme peníze za nový objekt a jaký bude mít smysl? Naše společnost začala v minulém roce pracovat na
centralizaci zaměstnanců. Do této doby
neměl nikdo pořádně přehled, kde se kdo
pohybuje a co zrovna dělá. Na různých
místech města jsme měli elektro údržbu,
strojní údržbu, sklady, provozy, sídlo firmy apod. Denně najezdíme služebními
vozy desítky kilometrů pro materiál,
rozdělení práce, kontroly provozů atd.
Ani mezi zaměstnanci nedělá „dobrou
krev“ skutečnost, že nevidí, co dělá ten
druhý a občas se musí řešit drobná řevnivost z neznalosti pracovního vytížení
toho druhého (vy tam na tom podniku
jen kafíčkujete a nic neděláte, provozáci sedí a údržba maká, údržba celý den
někde jezdí a my tu jediní musíme něco
dělat, a pod). Neméně důležitou záležitostí je nutný kvalifikovaný dohled na
novou technologii ORC, která se začíná
v těchto dnech stavět. Každou minutou,
kdy nebude turbína v chodu, přijdeme
o nemalé prostředky z prodeje elektřiny.
Dojíždět k turbíně přes celé město není
zrovna nejrychlejší a optimální řešení.

Rozhodli jsme se tedy k zmíněné centralizaci. V minulém roce jsme strhli
budovu střediska strojní údržby a skladu
v Podměstí (nyní je na jeho místě dětské
hřiště) a všechny zaměstnance včetně
materiálu přestěhovali do areálu výtopny Perč. V dalším kroku počítáme právě
s výstavbou nové budovy na výtopně pro
všechny ostatní zaměstnance. Nejedná se
ovšem o žádné honosné sídlo, jak občas
slýchávám. Je to montovaná, jednopodlažní budova takřka s jednou místností.
Jedná se totiž o tzv. open-space (v jedné
místnosti sedí všichni a všichni na sebe
vidí). Financování výstavby této budovy
počítáme z prodeje stávajícího sídla společnosti. V okamžiku přestěhování budou
všichni zaměstnanci na jednom místě,
omezí se jízdy služebními auty, nejdůležitější provozy budou „po ruce“, zlepší
se týmová práce zaměstnanců, a všichni
na sebe navzájem uvidí. V závěru musím
dodat, že mě udivuje, když se dozvídám,
že o této budově v rámci našeho projektu nikdo kompetentní nevěděl. Vzhledem
k tomu, že se o ní debatuje od roku 2007
a i uklízečka ví, že se má stavět, myslím
si že je spíše nekompetentní.
Miroslav Legutko

Proč administrativní
budova?
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů
je určeno schválenou zastavovací studií,
kde bylo navrženo základní členění parcel do bloků navazujících na současné
ulice Vrchlického, Politických vězňů,
Elišky Krásnohorské, Dukelská a U Flóry
v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m 2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního
úřadu o povolení užívání stavby) do
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí
(KN) za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
Kamenný vršek na vlastní náklady
majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
pozemku) přerušovaný zatravněním
a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro pojezd je
nutné provést úpravu vybetonováním
přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky
přípojek u některých parcel minimální
– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
odkanalizování při podsklepení RD
čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové
vody bude možné napojit pouze přes
bezpečnostní přepadovou jímku – nelze
napojit přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke
stavebnímu povolení (dále jen „SP“)
na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD (ke
SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně

Žatecký
týdeník

s vynechaným prostorem pro připojení
RD a elektroměr (cena za připojení ke
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební čára 5,5 m
dodržena z obou stran od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku
bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží nebude řešeno
jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby se bude vyjadřovat architekt města
individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
odbor tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 18.05. - 16.06.09
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého dne
předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 18.5 - 16.6.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje města
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.
Zveřejněno: od 18.05. - 16.06.09

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

projednáno Radou Města Žatec dne
4.5.2009
Volné bytové jednotky:
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných
n č. 2818/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2817, 2818,
2819 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5040 o výměře 1043 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/42456 vzhledem k celku
za kupní cenu 922.230,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města Žatec
včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na
www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 7.5. - 5.6.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého Opakovaný záměr Města
majetku
Žatec pronajmout ze
Projednáno RM dne 10.12.2007
svého majetku
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden celek
k výstavbě RD za podmínek stanovených
odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 18.05. - 16.06.09

projednáno RM 09.03.2009
n Byt č. 2 o vel. 0+3 (110,96 m2) v domě
čp. 150 nám. Svobody v Žatci za nájemné 58,08 Kč / m 2 na dobu určitou do
31.12.2010.
Zveřejněno: od 18.5.- 16.6.2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Žatecký týdeník
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor v termínu dle telefonické dohody tel.415736228

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod
Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: 28.05.- 26.06.09

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura) Opakovaný záměr Města
a dále významné objekty církevní, admiŽatec prodat ze svého
nistrativní a finanční (banky, spořitelny
majetku
a pojišťovny, pozšta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, Projednáno RM dne 22.1.2007, dne
obchodní síť).
16.4.2007 a dne 13.10.2008
Zveřejněno od 28.05 - 26.06.09
n EČ 2490 ul. B. V. Kunětické v Žatci se
st.p.č. 2802 o výměře 28m2. Jedná se o
Opakovaný záměr Města samostatně stojící objekt původně autoŽatec prodat ze svého busová zastávka.Kupní cena: 27.910,-Kč

majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby již
v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let od vydání
stavebního povolení pod smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 28.05.- 26.06.09

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře
3933 m2, zahradou p.p.č. 492 o výměře
1979 m2 a zahradou p.p.č. 1009 o výměře
459 m2 v k.ú. Trnovany.
Kupní cena : 913.250,- Kč

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 15.10.2007
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická v
Žatci se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2 a
ostatní plochou p.p.č. 6041/6 o výměře
785 m2 v k.ú. Žatec s projektovou dokumentací pro zřízení samostatné vodovodní
přípojky. Kupní cena: 1.100.000,- Kč
Zveřejněno: od 28.05. do 26.06.2009

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova
se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s volnými nebyprostory naposledy využívanými
Opakovaný záměr Města tovými
jako kulturní zařízení „Posádkový dům
Žatec prodat ze svého armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový čásmajetku
tečně podsklepený dům s pěti bytovými
Projednáno RM dne 12.11.2007
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
Pozemky za účelem bytové výstavby
nájemníky.
ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře 3560
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
2
2
m , p.p.č. 4646/21 o výměře 1221 m ,
Zveřejněno: od 22. 4. 2009 do
2
p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m , p.p.č.
21. 5. 2009
4646/26 o výměře 10160 m 2 a p.p.č.

Projednáno Radou Města Žatce
19.1.2009
n bytovou jednotku č. 3083/201 Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,65m2,
soc. zařízení 3,41m2, předsíň 3,80m 2)
ploše 35,86m2 za měsíční nájemOpakovaný záměr Města onécelkové
110,-Kč/m2 (tj. 3.945,- Kč) bez služeb
Žatec prodat ze svého a nájemného za zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhramajetku
zení vratné kauce ve výši trojnásobku měProjednáno RM dne 12.03.2007
síčního nájemného.
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
Zveřejněno: od 19.05 - 17.06.09
domu
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o vý2
měře 2143 m a st.p.č. 5210 o výměře 21
m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového
domu za podmínek stanovených odborem
rozvoje města (1.NP občanská vybavenost
– obchody, služby apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby
lze odsouhlasit až po schválení nového
územního plánu, s upozorněním na vedení
inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
č.p.
č.bytu ulice
je nutné předložit:
- zastavovací studii
1065
6
Purkyněho v Žatci
- harmonogram výstavby
2
2834
30
Dr. Václava Kůrky
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m
- u právnických osob nutno doložit ověře2832
2
Dr. Václava Kůrky v Žatci
nou fotokopii platného výpisu z obchodní2819
13
Písečná v Žatci
ho rejstříku.
Zveřejněno: od 16.04.2009 do
2825
12
Písečná v Žatci
15.05.2009

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku volné bytové jednotky:

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše 101,52
m2 za minimální nájemné ve výši 1.000,Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze ty

velikost

podlah. plocha

kupní cena

1+3

128,20 m

1.037.410,-Kč

0+1

31,00 m2

463.320,-Kč

0+1

31,00 m

2

379.100,-Kč

1+3

68,50 m

2

931.510,-Kč

2

909.120,-Kč

2

1+3

76,10 m

2823

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

2

945.720,-Kč

2828

8

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

40,20 m

2

507.030,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m2

315.390,-Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat. Zásady pro prodej nemovitostí
z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
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inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Více informací
získáte na majetkovém odboru MěÚ Žatec tel. 415736224,
email jelinek@mesto-zatec.cz. Zveřejněno 28.05.- 26.06.09
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ČERVEN 2009

10.6. Středa

17.6. Středa

NA BRUSEL VÁVRO!!!

19:30

Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Děj hry zasadil autor František Ringo Čech do Kocourkova a nastavuje zrcadlo
politikům, podnikatelům, ale i obyčejným lidem. Jak už název napovídá, autor
napsal hru ze současnosti, která pojednává o lásce nezbedného poslance ke krásné
Missce a šlechetném prezidentovi. Komedie je velmi tvrdou politickou satirou na
současné poměry a situaci na politické scéně. Nemíří nalevo ani napravo a ukazuje
idioty a kretény, se kterými se v osobním životě divák setkává na každém kroku.
Vystupují v ní blbci z celého širokého politického spektra.
Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav Sypal, Petr Jančařík, Pavel Novotný, Milan
David, Bára Štěpánová, Martha Olšrová, Petr Martinák a další.
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA

10:00, 14:00

Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné
Divadlo rozmanitostí uvádí pohádkový příběh o tom, že chytrost nemusí být
výsadou pouze bohatých a mocných. Rybář s mlynářem se hádají a hašteří tak
dlouho, až se dostanou před samotného krále. Ten jim dá tři hádanky, s tím, že
podle toho jak odpoví, bude znít jeho rozsudek nad nimi. Moudře odpoví rybář,
ale král hned pochopí, že odpovědi nejsou z jeho hlavy. Rybář se přizná, že mu
poradila jeho dcera - Zdenička. A tu král zatouží tu mladou a chytrou rybářovic
dceru poznat. Hrají: Jitka Raková, Kamila Čondlová, Petr Čulík, Adam šmejkal
a Zdeněk Turek
Vstupné : 35,-Kč

SPOLEČNÁ VĚC 2009

18:30

Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon.
Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které nejen rezonují s naší
duchovní podstatou, ale dle lámů léčí i naše tělo. Zajímavostí je i to, že součástí
hudebního nástroje je vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce
a ve fortissimu dochází až k její levitaci do výše řady centimetrů. Hudební zážitek
je tak doplněn i silným zážitkem vizuálním.
Vstupné: 130,- Studenti, senioři a držitelé ZTP 90,-

LETNÍ KINO ŽATEC
Červen - hrajeme od 21,30
5.6. Pátek

Madagaskar 2

70,-

Líbáš jako bůh

80,

7.6.

Underworld: Vzpoura Lycanů

70,-

12.6.

Spirit

70,-

6.6. Sobota

Bontonfilm. Komedie / USA / 2008 / 90 min. / český dabing
Stále spolu. Stále ztracení. Hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy newyorské ZOO
tragicky zakysli na titulním ostrově u afrických břehů a takový osud by jim určitě
nikdo nepřál. Jenže pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou příjemnější variantou.
Režie: Eric Darnel, Tom Mc Grath. Hrají v českém znění: Filip Blažek, Filip Švarc,
Miroslava Pleštilová, Václav Vydra….
Falcon. Komedie / ČR 2008 / 115 min / přístupné
Nová komedie Marie Poledňákové. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma
muži – to jsou hlavní motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny,
kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví…
Režie: Marie Poledňáková. Hrají: K.Magálová, O.Kaiser, E.Holubová, J.Bartoška,
M. Šteindler, M.Issová, V. Postránecký …..
Falcon. www.entertheunderworld.com
Každá válka má svůj začátek. Krvavý boj mezi aristokratickými upíry a barbarskými Lycany se táhne po staletí. Mladý Lycan Lucian se ujme role vůdce a sjednotí
vlkodlaky v boji proti démonickému králi upírů. K Lucianovi se přidá i krásná
upírka Sonja, aby se společně pokusili osvobodit Lycany z jejich krutého otroctví.
Akční /horor / USA 2009 / 92 min / české titulky / do 15 let nevhodný
Režie: Patrick Tatopoulos. Hrají: Michael Sheen, Rhona Mitra, Bill Nighy, Steven
Macintosh……
Mé město křičí. http://www.mycityscreams.com/
Další film komiksové legendy Franka Millera je příběhem zavražděného policisty
Dennyho Colta, který se za záhadných okolností vrací na svět jako maskovaný
bojovník se zločinem. Chce zbavit své město těch nejhorších kriminálních živlů
a nezastaví se před ničím, dokud nedostane toho nejobávanějšího a nejšílenějšího
z nich. Akční / USA 2009 / 108 minut / české titulky / do 12 let nevhodný /
Režie: Frank Miller. Hrají: Gabriel Macht, Eva Mendes, Sarah Paulson

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Pozvánka

Franz Kafka – Magická Siřem 09
neděle 7. června

Program:
14.00 – 17.00 Sýpka „Franz K. na cestách„ – koláž z cestovních deníků F.K. a jeho
prózy: učinkují: Kabaret Slušná legenda, skupina Létající rabín, hosté písničkářka
a herečka Jana Šteflíčková, mim Tomáš Legiersky.
„O Kafkovi“ – povídání Arnošta Lustiga s Markétou Mališovou
Hudební doprovod a koncert skupiny Létající rabín.
17.30 – 18.30 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - koncert ženského vokálního souboru Tiburtina Ensemble (gregoriánský chorál)
V prostorách sýpky je možnost lehkého občerstvení.
V den konání akce bude z Prahy do Siřemi a zpět vypraven BEZPLATNÝ AUTOBUS.
Odjezd z Prahy: 7.6. ve 12.00 ze zastávky společnosti Martin Tour( roh ulice Pařížská a Staroměstské náměstí). Odjezd ze Siřemi po skončení akce cca 19.00h,
příjezd do Prahy cca ve 20.30h tamtéž.

Setkání rodáků v Petrohradu ve
znamení známých osobností
Během celodenní hlídky na setkání
rodáků obce Petrohrad dne 30. května
se žateckým dobrovolným záchranářům
podařilo i zapojit do fotbalového zápasu
místního týmu „Stará garda Petrohrad“
a Arabela týmu, který tvoří známé osobnosti. Během zápasu se záchranáři ručním

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

9.6. Úterý

Žatecký týdeník

dýchacím vakem „křísili“ nic netušícího
Martina Tankweje a pod dohledem moderátora akce ošetřili zatržený nehet Pavlu
Trávníčkovi. S fotbalovými hvězdami
se pak záchranáři také vyfotili a získali
i vzácnou trofej v podobě podpisů týmu
Amfora do své kroniky.

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám byt 3+1 v OV v Žatci, ul.
Dr. Kůrky, nová fasáda, plastová okna,
zaskleněná lodžie. Tel. 728 472 724.
n Romana Sakačiová – Royal Döner
Kebab oznamuje svým zákazníkům
změnu provozní doby od 1. 6. 2009.
KEBAB I. – ul. Bří Čapků – sídliště Jih,
(nám. Poperinge vedle Tulipánu), Po-Čt
11.00 – 22.00, Pá 11.00 – 03.00, So 20.00
– 03.00, Ne zavřeno. KEBAB II. – ul. Nákladní 359, (pod sudem – naproti zastávce
MHD), Po – Pá 11.00 – 18.00, So – Ne
14.00 – 20.00
n Pronajmu byt 3 + 1 v rodinném domě.
Cena dohodou. Tel.: 728 602 652
n Pronajmu byt 1 + 2 (59m2) v RD.
Nájem + inkaso 6.620,- Kč. Kauce 10 tis.
Kč.; Žatec. Tel.: 415 210 135
n Kadeřnictví v kosmetickém salonu
ELITIO opět otevřeno. Nyní i bez objednání. Těší se na Vás Lucka. Obránců míru
243, tel.: 606 473 488, 415 712 514
n Prodáme byt 1+4 (OV) 77 m2, plastová okna, zateplený, cena dohodou.Tel.
731 578 775 .
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci v klidné
lokalitě U Flory s velkou terasou. Nájem
6.500,- Kč + poplatky. Volný od června.
Kontakt: 774 457 547
n Koupím garáž – Lučanská, Červený Hrádek. Cenu respektuji. Tel.
723 091 195
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 3+1 64m2 (cihlový) se
zahradou u domu. Jedná se o byt v klidné
lokalitě ul. K Perči ŽATEC. Součástí bytu
sklep, plastová okna, kuchyňská linka, vytápění plynové, možnost parkování před
domem. K nastěhování okamžitě. Cena
7.000,- Kč/měs+poplatky za služby.
Telefon-605757624
n Prodám byt 3+1, 70 m2 + pozemek
200 m2. Možnost převodu do osobního
vlastnictví. Byt po celkové náročné rekonstrukci. Možnost zařízení hypotéky. Cena
720.000,- Kč. Lokalita: Žatec - Radíčeves.
Tel.: 608 179 783
n Pronajmu pěkný byt v Žatci, plastová okna, žaluzie, nová linka,dveře. Kauce
nutná. Volejte 774 240 723.
n Pronajmu byt 2+KK v Žatci u hřbitova. Kauce . Tel. 773 187 937.
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci, Vrchlického ulice. Kauce. Tel. 777 123 729.
n Prodám byt 1+1 v Žatci ul.Pekárenská, zateplení, pl. okna, cena 500 000,-Kč.
Tel. 603 902 647.
n Dárek za vysvědčení ve studiu
K-Style (Alešova ul., roh vedle hasičárny), třpytkové tetování pouze za 30,- Kč
od 9.00 – 17.00 hod. Tel.: 731 604 404.

Fotbalovou pohodou, lze označit víkendové utkání krajského přeboru mužů, když
domácí Slavoj opět zvítězil a navíc doslova
naložil sousednímu AFK LoKo Chomutov,
pěkných šest branek a to ještě kanonýr
utkání kapitán Baierl v poslední minutě
hracího času neproměnil pokutový kop.
Naproti tomu muži B neudrželi slibné
vedení v poločase v Lounech a odešli
poraženi. Zanedlouho si zopakují vzájemné utkání při příležitosti okresního
finále poháru. Dorostenci A měli volno, mladší zvítězili nad Kovářskou.
Starší žáci neuspěli s Chomutovem
a mladší zvítězili nad Vilémovem a jsou
stále v čele soutěže přeboru LN+CV.
n FK Slavoj Žatec A - AFK LoKo
Chomutov 6 - 0 / pol.2 - 0 /

Sestava: Zaťko - Dykas - Vlk - Jindra
- Vávra - Heinc - Paul M. - Macháček
M. Macháček Zd. - Jarolím J. - Baierl
Střídání: Baran, Zlatohlávek, Podroužek
Bojovné utkání bylo v očekávání dvou
sousedů / 3.- 4. / místo v tabulce na
žateckém pažitu. Domácí jsou při střelecké chuti, po vítězství v minulém kole
v Bílině a tak se zájmem se očekávalo
potvrzení současné formy, po šesti neprohraných utkání v řadě za sebou. Od
počátku se hráči Slavoje snažili o útočný
fotbal v podobě řady kombinací se snahou gólového zakončení. Skóre utkání
otevřel po střele Macháčka Zd. dorážkou
Jarolím J., když v závěru poločasu přidal
Baierl druhý gól, byl v poločase stav 2 - 0 pro
domácí. Slavoj i ve druhém poločase vyvíjel aktivitu, jak v zahazování šancí, tak i
přišli na řadu další branky v síti zklamaného soupeře. Nutno podotknout,
že také družstvo v některých momentech podržel i brankář Zaťko. V závěru
utkání se naskytla ještě možnost pro

domácí tým zvýraznit závěrečné skóre,
ale Baierl neproměnil pokutový kop za
faul na Zd.Macháčka, kterého fauloval
hostující brankář již ve vyložené gólové
pozici. Celkové skóre bylo nakonec pro
hosty lichotivým výsledkem.
Branky: Baierl 3, Jarolím 2 a vlastní.
n FK Louny B - FK Slavoj Žatec B
4 - 1 / pol. 0 - 1 /

Sestava: Paul A. - Bodnár - Andrt
- Laibl - Dykas - Vořechovský - Paul M. Podroužek, Bezstarosti - Vávra - Holan
Střídání: Schmied J.
Utkání, které je vždy s příchutí derby, se začalo lépe vyvíjet pro hosty,
kteří po několika šancích, zejména
Holana / břevno /, šli do vedení střelou
Bodnára. Do poločasu se střídali útoky
na obou stranách a domácí za zodvědné podpory pomezního E.Suchánka
zastavovali útoky, které byly gólové. Vůbec
souhra všech tří rozhodčích utkání byla
vzorná ?!
Ve druhém poločase hráči Slavoje polevili a přišli nakonec o všechny body v
závěru utkání.
n Z dalších výsledků týmů FK Slavoj Žatec:

n FK Slavoj Žatec ml.žáci - SK Vilémov
8-0
n FK Slavoj Žatec st.žáci - AFK Chomutov 2 - 4
n FK Slavoj Žatec ml.dorost - FK Kovářská 6 - 2
n Program na víkend:

Družstvo mužů A zajíždí v sobotu 6.6.09
do Roudnice, st. dorost se utká v Proboštově s domácím druhým týmem tabulky,
st.žáci se pokusí zabojovat v Trnovanech
u Teplic.
Muži B v neděli hostí v Libočanech
Tatran Podbořany.
Pavel Maňák

Plavci úspěšní v Krajských závodech

Oblastní přebor 12-letých a starších plavců proběhl 23.-24.5.2009 v Rumburku.
Náš oddíl reprezentovalo celkem 8 závodníků. Všichni předvedli skvělé výkony
a přivezli řadu předních umístění.
David Iška (1993) vtěsnal všechna svá jící formy. Všechny své starty přetavila
umístění do první desítky. Nejvíce se mu v medaile. 2x zvítězila na 50 a 100m
dařilo na 400m volným způsobem, kde volným způsobem. Jednou skončila na
skončil na 4.místě. Šanci plavat mezi 2.místě v polohovém závodě na 100m.
nejlepšími plavci v kraji dostala i Kamila Tři 3.místa přidala na 100 a 200m znak
Sochorovská (1997) a podařilo se jí při- a 200m volným způsobem.
vézt medaili za 50m volným způsobem,
Lucie Urbanová (1996) odjížděla na
kde skončila na 3.místě. Kristýna Štran- závody po nemoci, ale i přesto podala nacová (1996) skončila nejhůře do pátého prosto excelentní výkon. 2x vyhrála na 200
místa. Nejlepšího umístěné dosáhla na a 400m volným způsobem. 4x skončila na
trati 100m znak, kde brala stříbrnou 2.místě na 50 a 100VZ, 200PZ a 200Z.
medaili.
David Urban (1995) opět předvedl kdo
Antonín Svěcený (1997) zvítězil na je nejlepší kraulař v kraji. 4x zvítězil na
trati 100m prsa, stejně by dopadl i na 50, 100, 200 a 400m volným způsobem
dvojnásobné trati, ale byl bohužel díky a nechal za sebou i úřadující mistra ČR
špatnému dohmatu při jedné z obrátek, Tajčmana z Jablonce. Navíc skončil ještě
diskvalifikován a přišel tak o šanci star- 2x druhý na 200PZ a 200Z a jednou třetí
tovat v této disciplíně na MČR mladšího na 100m znak.
žactva. Ilona Nováková (1997) se hned
Naši plavci se stali 10x přeborníky kraPODĚKOVÁNÍ
3x umístila na stupních vítězů. Ve své je, 9x skončili na 2.místě a 7x na třetím.
Děti ze Školní družiny při ZŠ náměstí nejlepší disciplíně znaku zvítězila na Oblastní přebor byl kvalifikací na nadstometrové trati a na dvoustovce skončila cházející MČR ml. a st. žactva konanými
28. října, děkují Cukrárně Květa, p. Hany
druhá. Na 100m volným způsobem při- v půli červnu a naši plavci svými výkony
Veselé za darované a výborné zákusky ke dala ještě skvělé 3.místo. Lucie Svěcená potvrdili, že mají ty nejvyšší ambice na
Dni dětí.
(1997) se dostává před MČR do vynika- přední umístění.
Zuzana Mlčochová, vychovatelka ŠD

POZVÁNKA
Pozvánka na 3. zasedání
osadního výboru Milčeves

Vážení obyvatelé obce Milčevse, 3.
zasedání osadního výboru proběhne
v neděli dne 7. června od 18 hodin na
místním dětském hřišti. Projednávat se
bude plnění volebního programu a další
plánované akce. V závěru bude pro přítomné připraveno předsedou osadního
výboru malé grilování klobás. Je třeba do
pátku 5.5.2009 nahlásit svou závaznou
účast některému z členů osadního výboru. V případě špatného počasí grilování
nebude a zasedání bude přesunuto do
autobusové zastávky.

PŘIŠLI NA SVĚT
27.5. An Thank Tong
28.5. Laura Machová
29.5. Kateřina Drápalová
30.5. Laura Gabrielová
31.5. Anna Petráňová
Jaroslav Rottenborn
1.6. Martin Matouš
Beáta Szamková

4,2kg
3,6kg
3,7kg
3,2kg
2,8kg
2,8kg
3,1kg
2,2kg

52cm
53cm
52cm
50cm
48cm
50cm
50cm
45cm

ROZLOUČENÍ
24.5. Stanislava Velková
26.5. Anna Kormoutová
Antonín Bejbl
28.5. Jarmila Kančiová
29.5. Jarmila Helebrantová
1.6. Jiřina Rehoiá
Božena Mrásková

75 let
76 let
88 let
56 let
82 let
75 let
65 let

Kuželkářský Pardál Cup

Osobními rekordy a skvělým umístěním ozdobili hráči Žatecké Lokomotivy
start v Plzni.
Na zmodernizované kuželně SK Škoda
V jednotlivcích se překonávali HofVS Plzeň se konal 1. ročník Pardál Cupu mann a Jarolím. Oba překonali své
dvojic na 2x200 HS. Turnaje, bohatě doto- osobní rekordy. Jarolím výkonem 922
vaného s hodnotnými cenami, se zúčastni- skončil nakonec 15. a měl celkově sedmé
lo celkem 70 dvojic z celé ČR a zahraničí. nejlepší plné (624).
Žatečtí vyslali dvě dvojice. A ty rozhodně
Hofmann byl ještě lepší, když výkonem
nezklamali. V silné konkurenci obsadila 936 byl 9, zároveň měl desátou nejlepší
dvojice Jarolím+ Basák výborné 23 místo dorážku ( 324 ).
náhozem 1737 kuželek a dvojice Hofmann
Škoda, že se tito dva nenalosovali jako
+ Ptáček 26 místo za 1729.
dvojice, skončili by 6!

Pozvánka

G – TITÁN ŽATEC Vás zve na další THAIBOXERSKÉ NEDÉLNÍ
DOPOLEDNE - 7. června 2009 10.00 - 12.00 hod. – vstupné 30,- Kč,
Boxovna G-TITÁN za Bardorána pod názvem „Souboje žateckých titánů“
V osmi plnokontaktních zápasech na 3. kola uvidíte tyto žatecké bojovníky:
David Nekola, Kuba Dolejš, Kuba Mach, Michal Doležel, Míra Hoštický, Sláva
Špác, Tomáš Kostelník a další.
Přijďte si zafandit a bojovníci za Vás v ringu vypustí krev i duši!

!! Nábor !!

Hledáme několik dívek ve věku 9-11 let

Do soukromého tanečního souboru
„pomponistek“
se zájmem o sportovní a moderní tanec ze Žatce a okolí.

Více informací se dozvíte na čísle
776 792 225 nebo 776 786 248 p. Filípek – p. Kováříková
Na kterém se zároveň můžete přihlásit na nábor. Nejpozději do 8. 6. 2009

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!

