Zápis č. 1/2020
z 1. jednání Komise pro výstavbu a regeneraci MPR konané dne 8. 1. 2020
Přítomni:
Ing. arch. Eva Pettrichová
Ing. Zdeňka Soběslavová
Mgr. Lucie Radová
Jana Eisertová
Ing. arch. Jiří Vaníček
Libor Dongres

Hosté:
Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Petra Šilhavá
Jaroslav Špička

Omluveni:
Ing. Marcel Kollmann

1. Dotaz předsedy komise, zda bude komisi předložena studie na hradby – odpověď Ing. Mazánkové –
ano, až bude kompletní dokladová část (vyjádření památkové péče).
2. Pan Vl. Vlach (ŽOK) – prezentace vizuálního smogu (nevhodné umísťování reklam)
 Kluziště na šachovnici – reklamy vč. plachet
 Info od Mgr. Radové – plachta není reklamní zařízení, tzn. nemusí být povolení SÚ
 Umístění reklam např. v parcích – Město má možnost (právo) určit lokality, kde je zakázáno
umisťovat reklamy
 Srovnání programu (prezentace) divadla a kina Žatec, Louny, Most (Žatec má vlastní program
na 40% plochy a reklamy na 60% plochy)
 Nevhodné umístění reklamních plachet divadla
 SÚ a obesílání majitelů ohledně neoprávněných reklam na domech – pokutování asi neproběhlo
 Diskuse: je potřeba osvěty o reklamách pro obchodníky, ale je potřeba vyhláška vč. grafického
manuálu pro případné represe.
3. Diskuse o pravidlech reklam – první krok = Město Žatec vč. divadla by mělo jít příkladem – komise
doporučuje RM ihned upravit reklamy. Pozitivní příklad – nová radnice (vstupní dveře – info J.
Špička) a pivovar.
4. ORM zašle členům komise stávající verzi dokumentu „vyhlášky/pravidla“ a komise na svém příštím
jednání (5.2.2020) projedná podněty, které si jednotliví členové připraví. ORM zatím pozastaví
zpracování grafického manuálu.
5. Komise informuje RM, že Město Žatec může vyzvat k odstranění plakátů/reklam dle OZV č. 1/2017.
6. Dotaz Ing. Mazánkové – jaká je úspěšnost vymahatelnosti, zda má někdo zkušenosti? Ing. arch.
Petrichová se poptá, dodá info.
7. Komise doporučuje RM, aby plánované investiční akce byly již v úrovni záměru (tzn. před zadáním
vypracování PD) předloženy komisi k posouzení.
8. ORM – informace o akcích získá komise ze schváleného investičního plánu pro rok 2020,
strategického plánu a plánu rozvoje města (uveřejněno na web. stránkách města).
9. Komise žádá Radu města Žatce o uveřejňování zápisů z této komise na webových stránkách.
10. Úkol pro předsedu komise – poinformovat RM a zastupitele o spolupráci RM a komise.
11. Úkol pro členy komise – najít „cestu“ ke spolupráci (využití) komise MPR směrem k RM.
12. Další termín jednání komise je 5.2.2020 v 16:00 h.

Libor Dongres
předseda komise
Zapsala: Ing. Jaroslava Hrušovská, tajemnice komise
Přílohy:

•

prezenční listina

