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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti ze dne 15. 8. 2016 Vám sděluji dle zákona č. 106/1999 Sb.
následující:
Dotaz: Jaké konkrétní kroky jste učinila na základě usnesení zastupitelstva 3/16.
Text usnesení 1. jednání ZM ze dne 18. 1. 2016.
3/16 Řešení stavu souvisejícího s provozem firem
Zastupitelstvo města Žatce ukládá starostce města, aby se ve spolupráci se správními orgány
podílela na řešení neuspokojivého stavu souvisejícího s provozem firem v areálu bývalé
šroubárny a bývalého cukrovaru, aby se zaměřila na zlepšení životního prostředí a životních
podmínek dotčených obyvatel působením negativních imisí. Bezodkladně řešit nadměrný
hluk, dodržování nočního klidu a eliminaci prachu a pachu.
: Organizace a účast na jednání dne 29. 1. 2016
kompetentními pracovníky městského úřadu.

na radnici se zástupci HP Pelzer a

: Organizace jednání dne 1. 2. 2016 na radnici se zástupci obyvatel ul. Jana ze Žatce,
Resslova, tř. Rooseveltova, U Oharky, Purkyněho, Klostermannova, účast na tomto jednání,
účast kompetentních pracovníků městského úřadu.
: 23. 3. 2016 – jednání se zástupci hasičského záchranného sboru
: 29. 3. 2016 – jednání s HP Pelzer
: Podíl na organizaci místního šetření místostarosty J. Špičky dne 19. 4. 2016 v dotčené
lokalitě, účast kompetentního pracovníka městského úřadu.
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: Organizace a účast jednání a místním šetření s ing. P. Auterskou CSc. ODOUR s.r.o. dne 2.
5. 2016 na radnici a následně v areálu společnosti HP Pelzer za účasti kompetentních
pracovníků městského úřadu a mj. ředitele závodu HP Pelzer ing. Šamši.
: Organizace a účast na jednání dne 27. 5. 2016 na radnici se zástupci HP Pelzer a
kompetentními pracovníky městského úřadu.
: Organizace a účast na jednání dne 22. 6. 2016 na radnici se zástupci obyvatel dotčené
lokality, kompetentními pracovníky městského úřadu a zástupci ČIŽP, KHS
: V období od 28. 1. 2016 dosud monitorování aktuálního stavu (hluk, prach, světlo, pohyb
kamionů) v dotčené lokalitě minimálně 9x v různých dnech v pozdních nočních, příp. brzkých
ranních hodinách přímým pobytem v dotčené lokalitě v rozsahu od 45 do 60 minut.
: Opakované pokyny městské policii k provedení kontrol dotčené lokality s následným
postupem dle vyhodnocení městské policie.
: Opakovaná spolupráce s kompetentními pracovníky městského úřadu při řešení konkrétních
jednotlivých dílčích úkolů v rámci dané tématiky.
Dotaz: Jaké konkrétní výsledky Vaše aktivita přinesla?
: realizaci interních organizačních opatření společnosti HP Pelzer, dílčí provozní opatření
v rámci společnosti, opatření k dílčí výsadbě zeleně v rámci areálu HP Pelzer na základě
konzultace s odborníkem v oblasti zeleně a životního prostředí, dopravní značení podle
aktuální situace, měření hluku, měření pachu, spolupráce s Policií ČR, konkrétní úkony
v rámci výkonu státní správy, instalace zápachové klapky, posouzení stavu komunikace
v dotčené lokalitě a požadavek na zařazení do plánu oprav, průběžná vzájemná informovanost
zainteresovaných účastníků dané tématiky, průběžné informace v radě města
Dotaz: Obdržela jste od HP Pelzru, s.r.o., písemné přísliby nápravných opatření?
Jestliže ano, zašlete nám prosím kopie těchto dokumentů.
: zmiňované jsem neobdržela

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města Žatce
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