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1. Návrhy na usnesení:
Rada Města Žatec projednala a bere na vědomí informaci o jednání s ředitelem společnosti HP –
Pelzer s.r.o. ohledně nočního provozu v ulici Jana ze Žatce v Žatci.
O: Dobruský
T: 24.08.2012
2. Odůvodnění:
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.
Předkládáme Vám žádost obyvatel ulice Jana ze Žatce a Resslova ohledně problematiky provozu
v ulici Jana ze Žatce.
Dne 13.08.2012 se uskutečnilo jednání v kanceláři pana místostarosty s ředitelem závadu HP Pelzer
s.r.o.
Na tomto jednání bylo dohodnuto následující:
- společnost HP Pelzer s.r.o. si je vědoma stížností obyvatel na provoz v ulici Jana ze Žatce a tuto
situaci již delší dobu řeší
- pan ředitel vydal zákaz provozu vysokozdvižných vozíků v nočních hodinách (mezi 22.00 hod. a
06.00 hod) a každý den dostává report o pohybu těchto vozíků mezi závodem HP – Pelzer s.r.o. a
bývalým podnikem Šroubárna
- tento noční provoz je tedy nyní zamezen s vyjímkou neočekávaných situací
- denní provoz vozíků mezi podniky je nutný z důvodu čerpání pohonných hmot (plynová čerpací
stanice je v podniku HP – Plezer s.r.o.)
- pan ředitel prověří možnost úpravy vysokozdvižných vozíků tak, aby se na minimum snížila jejich
hlučnost při přejezdu
- provoz kamionů touto ulicí je nutný, pan ředitel jednal s majitelkou areálu šroubárny o možnosti
využití jiného vjezdu od ul. Purkyňovy, ale k dohodě z technických důvodů nedošlo, provoz
kamionů tedy bude nadále ulicí Jana ze Žatce
- společnost HP – Pelzer s.r.o. plánuje do konce roku 2014 dostavět ve svém areálu novou halu, po
dostavbě haly pak zcela opustí areál bývalé šroubárny.
Odbor dopravy a silničního hospodářství v tomto smyslu odpoví na podanou žádost. V ulici Jana ze
Žatce nelze omezit provoz nákladních vozidel, jelikož se jedná o přístupovou komunikaci
k průmyslovému areálu. Provoz kamionů tedy paní
bude muset i nadále strpět. Tento
provoz tam historicky vždy byl a s ohledem na budoucí využití areálu jej lze i nadále očekávat.

