Zápis č. 2/2020
z 2. jednání Komise pro výstavbu a regeneraci MPR konané dne 12. 2. 2020
Přítomni:
Ing. arch. Eva Pettrichová
Ing. Zdeňka Soběslavová
Ing. Marcel Kollmann
Jana Eisertová
Ing. arch. Jiří Vaníček
Libor Dongres

Hosté:
Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Petra Šilhavá
Jaroslav Špička
Ing. Radim Laibl
D. Nociar

Omluveni:
Mgr. Lucie Radová

1. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2020 - na dnešním jednání komise bylo projednáno

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

přerozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.
Na základě předložených žádostí o příspěvky z „Programu“ na rok 2020 komise doporučuje Radě
města Žatce schválit příspěvky s 23% spoluúčasti Města Žatce dle tabulky v příloze tohoto zápisu.
Podíl je zaokrouhlený na celé tisíce směrem dolů.
Komise bere na vědomí úkol z jednání zastupitelstva města a připraví pro rok 2021 návrh změn pro
úpravu Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Žatce na obnovy kulturních
památek a nemovitostí dotvářejících charakter MPR Žatec a MPZ Žatec.
Alza box – komise diskutovala podmět od předsedy komise. Informace od Ing. Šilhavé, že Alza box
je umístěný bez povolení, řeší to SÚ vč. památkářů. Alza požádala o povolení a čeká na vyjádření
SÚ (památkářů). Městem Žatec (OMHM) nebylo dovoleno umístit Alza box u papíren. Komise
konstatuje, že nynější místo umístění Alza boxu není vhodné, nachází se na rozhraní rezervace a
zóny - nevhodné vzhledem k historickému jádru města.
Občasné sdružení, zástupce D. Nociar - prezentace k umístění Skateparku. Komise navrhuje a
doporučuje RM, aby tato lokalita byla řešena v širším kontextu (řešení celého území), např. formou
studie.
„Pravidla“ – vizuální smog. Komise navrhuje a doporučuje RM zpracovat „Pravidla“ formou obecně
závazné vyhlášky. Návrhy změn „Pravidel“ budou jednotlivými členy komise zaslány předsedovi
komise a ten zkompletovanou verzi zašle tajemnici komise, která zajistí předání na ORM
k zapracování.
Na podnět Ing. Šilhavé komise doporučuje RM zapsání kostela sv. Antonína vč. ohradní zdi hřbitova
do seznamu nemovitých kulturních památek.
Ing. Laibl dává komisi podnět k vyjádření na téma umístění sportovní haly v Žatci. Komise se tímto
tématem bude zabývat na dalším jednání.
Další termín jednání komise je 11.3.2020 v 15:30 h.

Libor Dongres
předseda komise

Zapsala: Ing. Jaroslava Hrušovská, tajemnice komise
Přílohy:

•
•

prezenční listina
tabulka - program regenerace MPR a MPZ 2020

