Záznam z jednání konaného dne 07. 09. 2015 od 15:00 hod, ve velké zasedací místnosti na radnici
v Žatci, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, týkající se venkovního hluku a dalších negativních imisí
v ulicích Jana ze Žatce, Resslova, Rooseveltova a U Oharky v Žatci.
Přítomni: viz prezenční listina
Mgr. Hamousová (starostka)
-

Zahájení jednání v 15:00 hodin

-

Zástupce obyvatel dané lokality
Definice problému
o Denní hluk – převážně ze společnosti Aluminium Centrum
o Noční hluk – společnost HP Pelzer
Poukázal na záznam z jednání se společností HP Pelzer konaného dne 3. 9. 2012

-

(zástupce HP Pelzer)
-

investice do haly je pozastavena

p. Kollmann (majitel Aluminium Centrum)
-

jedná se o průmyslovou zónu
pracovní doba 7:00 – 15:00

-

poukázal na skutečnost, že stavba baráků byla prováděna po válce a vznesl dotaz, zda má
společnost Aluminium Centrum rekolaudaci prostor
hluk je v dané lokalitě obtěžující

-

dochází ke kumulaci zvuků

Mgr. Hamousová
-

podnikání je v souladu s územním plánem

-

areál Šroubárny byl koupen v dobré víře

obyvatel Rooseveltovy ulice
-

nadměrné obtěžování rozptýleným hlukem
(KHS ÚP Louny)

-

kolaudační rozhodnutí byla vydána před revolucí
stavba je využívána k „něčemu“, změna v užívání neproběhla

Bc. Trávníček (MěÚ Žatec, SÚ,ŽP)
-

dne 22. 9. 2015 proběhne kontrola SÚ (zda odpovídá či neodpovídá předmětu užívání)
Aluminium Centra, H Plastu a HP Pelzru v areálu Šroubárny, následně bude pokračovat
kontrola bude prováděna ve spolupráci s hygienou a HZS

Mgr. Hamousová
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-

v průběhu měsíců září/říjen bude prováděna kontrola Šroubárny a HP Pelzer

-

plná moc od
požadavek na možnost účasti na prováděných kontrolách

Bc. Trávníček
-

SÚ, ŽP pozvat na kontrolní prohlídku může, ale záleží na vlastníkovi, zda Vám vstup umožní
V rámci řízení budou zohledněny dotčené strany

-

P. Jelínkem byl donesen územní plán
Problém s vnitropodnikovou dopravou ve společnosti HP Pelzer

-

Problém s nočním hlukem – převoz materiálu
Zároveň dochází k obtěžování světly

Mgr. Hamousová
-

Požadavek na úpravu vnitřní organizace práce

-

V noci dochází k nahodilému přejíždění ze Šroubárny do HP Pelzru a zpět
Bordel neskutečného kalibru
Neprodejný barák
(zástupce HP Pelzer)

-

Návrh na úpravu (odhlučnění) vysokozdvižných vozíků

-

Denní hluk – způsobuje Aluminium Centrum + akumulace
Noční hluk – způsobují přejezdy v areálech
Neorientovat se pouze na dopravu, ale např. i na oslňování sklem
(zástupce HP Pelzer)

-

K dispozici data o přejíždění vozíků (zpracovává externí firma), přejíždí max. 1x v noci

Občan
-

To není pravda, lze doložit, je to na PČR
Předložena fotodokumentace k nahlédnutí

-

Mohou ještěrky využívat místní komunikaci

Občanka
-

Jaká je nejvyšší povolená rychlost ještěrek

-

v nočních hodinách trvá nakládka 1 kamionu přibližně 45 minut
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Občanka
-

je povolena změna využití skladu na venkovních prostorách?
Lze monitorovat nakládku/vykládku, vč. přejezdů, následně Vás informovat a vy vykonáte
příslušné kroky

Mgr. Hamousová
-

Proběhne měření hluku
(KHS ÚP Louny)

-

četnost měření – 8 h nepřetržitě během dne

-

měření už bylo
(KHS ÚP Louny)

-

HP Pelzer x doprava x Šroubárna – od minulého týdne probíhá šetření
Firmy by si měly uvědomit, že je potřeba změna dělat změna využití
HP Pelzer má jediný provoz v noci
Budou dodržování pravidla daná zákonem
Komunální hluk

-

Vyžaduji kontrolu dokladů

-

Návrh na zrušení noční dopravy
(zástupce HP Pelzer)

-

to bohužel nelze, ale snažíme se snížit noční dopravu na minimum

-

kolik kamionů projede v čase 22:00 – 6:00
(zástupce HP Pelzer)

-

20 kamionů

-

jste nadnárodní firma a nemůžete si postavit halu?
(zástupce HP Pelzer)

-

záleží na podnikatelské koncepci a prostředcích
příjezdy ještěrek zabezpečuje externí firma

Občan
-

problém jak imise, tak emise (hluk, prach, smrad, světlo)
budeme volat PČR a MP, že jste zdrojem hluku

Občanka (Rooseveltova ulice)
-

v letních dnech HP Pelzer otvírá okna a dveře hal
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-

žádáme o informování majitelů HP Pelzer o nutnosti haly
(zástupce HP Pelzer)

-

pro společnost je 110 mil. Na halu hodně, vše se řeší již od roku 2008

Mgr. Hamousová
-

až budou výsledky měření, podnikneme další kroky

Občan
-

problém se světlem a prachem

-

je možné provést měření znečišťování ovzduší?

Občan
-

nezapomenout na lakovnu
KHS ÚP Louny)

-

probíhá změna užívání

Občanka (Rooseveltova ulice)
-

hluk z AGRO Teplice
(KHS ÚP Louny)

-

celoročně nebo sezonně?
(AGRO Teplice)

-

sezonně

Občanka (Rooseveltova ulice)
-

pravidelně

Občan
-

u bývalého vchodu do cukrovaru se v noci naučily stát, dobíjet brzdy apod. kamiony

-

když jde omezení provozu v restauracích, nelze i tady?
(zástupce HP Pelzer)

-

dejte si interpelaci na vládě k omezení provozu

-

byla nastíněna řešení ze strany hygieny, HP Pelzer a SÚ,ŽP
lze změnit namíření halogenů?
(zástupce HP Pelzer)

-

prozkoumáme
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-

na základě dnešního jednání a následných kontrol vznesen požadavek na další jednání

-

v roce 2012 byla slíbena nová hala, proč to najednou nelze
(zástupce HP Pelzer)

-

dřívější ředitel měl nějaký plán, který není plněn, proto teď není možné ani v mé pravomoci
ředitele toto slíbit

-

problém s polétavých prachem
(zástupce HP Pelzer)

-

vážný problém to není, byl to vápenec

Bc. Trávníček
-

na kontrolu bude pozvána i ČIŽP – ochrana ovzduší (konkrétně na HP Pelzer)
(KHS ÚP Louny)

-

z důvodu klimatických podmínek je nutné měřit do konce října
měření probíhá v úterý, středu nebo čtvrtek
hygiena řeší hluk jen částečně
problém s prachem řeší za životní prostředí ČIŽP, ne ŽP MěÚ Žatec

Občanka
-

problém s polétavým prachem
na koho se obrátit, když se tento problém vyskytne
(zástupce HP Pelzer)

-

napsat e-mail na adresu uvedenou na www stránkách společnosti HP Pelzer
(KHS ÚP Louny)

-

-

upozornění majitele Šroubárny na existenci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
(IPPC) a požadavek na upozornění pronajímatelů na jeho existenci, v tomto zákonu jsou
tabulky a pokud se jejich provoz do těchto tabulek vejde, musí informovat krajský úřad
správce konkurzní podstaty měl toto zhodnotit, nestalo se tak a on už pravděpodobně
dohnán nebude

Mgr. Hamousová
-

bude proveden zápis z dnešního jednání
další termín jednání bude naplánován na konec října

Občan
-

žádáme prioritně o opravu světel

Mgr. Hamousová
-

požadavek na provedení vnitřních organizačních opatření v HP Pelzer
kdo bude kontaktní osoba za občany?
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Občanka
Občanka (Rooseveltova ulice)
-

Nedodržována 50tka na silnici
Požadavek na měření PČR

-

Poděkování zástupcům firem, občanů a starostce

Ukončení jednání 16:45

Zápise provedla: Ing. Alena Kubíčková
Zapsala dne: 21. 9. 2015
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