MUZAX00D82QZ

* MUZAX00D82QZ*

Město Žatec
Městský úřad Žatec
tajemník
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
07.02.2017
NAŠE ZN: MUZAS 4169/2017 OSČ
MUZA 5704/2017
VYŘIZUJE: Ing. Helena Šmeráková
PRACOVIŠTĚ: nám. Svobody 1, Žatec
TEL: 415 736 300
FAX: 415 736 148
E-MAIL: smerakova@mesto-zatec.cz
DATUM: 22.02.2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Konkrétní nápravná opatření
Na základě Vaší žádosti ze dne 07.02.2017 vám tímto povinný subjekt Město Žatec, Městský
úřad Žatec, poskytuje Vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
Dotaz: „Žádám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
poskytnutí informací oznamující výsledky jednání, které zajistí dodržování právních předpisů
a jsou podkladem pro přijetí konkrétních nápravných opatření společností HP Pelzer s.r.o. na
území města Žatec.“ *
1. Záměr společnosti HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec
Dle sdělení představitelů společnosti, zůstane výrobní závod HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187,
438 01 Žatec nadále ve stávajícím areálu, a to zhruba ve stejném rozsahu jako nyní (počet
výrobních, skladovacích objektů a počet zaměstnanců). Zástupci společnosti se zajímali o
jednotlivé problémy, které souvisejí s výrobou a provozem areálu. Město Žatec spolu se
Stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životní prostředí seznámilo vedení společnosti s danou
problematikou areálu výrobního závodu HP Pelzer s.r.o. a jeho blízkým okolím (tj. hluk,
doprava, emise, zápach, nepovolené stavby či nepovolené úpravy, atd.). Společnosti bylo
doporučeno, mimo jiné, učinit taková technická opatření, která sníží zatížení dané lokality.
Dále bylo doporučeno spolupracovat s společností (projekční kancelář), která bude posuzovat
a řešit areál závodu jako celek a bude odborně a kapacitně zvládat zajistit všechna dodatečná
povolení.

Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, CZ – Czech Republic, e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz,

 +0420-415736111,  +420-415736148, http: www.mesto-zatec.cz, bankovní spojení: KB Žatec, č.ú. 19-422481/0100,
IČ: 00 265781, DIČ: CZ00265781

MUZAX00D82QZ

* MUZAX00D82QZ*

2. Připravovaná opatření ze strany společnosti HP Pelzer s.r.o. v Žatci
Společnost si nechává (zadala) zpracování harmonogramu všech potřebných úkonů pro
legalizaci nepovolených staveb či staveb, která nejsou užívána v souladu s kolaudačním
rozhodnutím, popřípadě dalších dílčích opatření pro plnění zákonných požadavků (hluk,
doprava, emise, zápach, nepovolené stavby či nepovolené úpravy atd.).
Dne 15. 02. 2017 se konalo veřejné jednání obyvatel přilehlé lokality výrobního areálu HP
Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec, kde zástupce společnosti sdělil konkrétní nápravná
opatření (přílohou Vám zasíláme zvukový záznam z tohoto jednání).
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz).

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Helena Šmeráková
vedoucí odboru správních činností
pověřena řízením městského úřadu
Příloha:
- Zvukový záznam jednání
Pozn.:
* doslovný přepis dotazů
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