DISKUSNÍ FÓRUM STARÁ ROLE, POČERNY
LIDOVÝ DŮM 30. 5. 2012

V rámci projektu „Program zapojení okrajových
částí do řízení města Karlovy Vary“, na který město
v roce 2010 získalo dotaci z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí, bylo nastartováno
opatření k zefektivnění správy města ve vztahu k jeho
okrajovým částem a posílení pocitu sounáležitosti
občanů těchto částí s Karlovými Vary. Úkolem projektu
bylo

zahájit

komunikaci

s obyvateli

o

dalších

rozvojových programech těchto částí a o způsobu jejich
participace na správě města. A proto i v letošním roce
byla

zahájena

série

diskusních

fór.

Ve

středu

30. května 2012 se od 15:30 hodin v Lidovém domě
ve Staré Roli uskutečnilo setkání občanů
městských

částí

Stará

Role

a

Počerny

s vedením města. Občanům byl připomenut
smysl a význam Projektu Zdravé město a
místní Agenda 21, „TOP 10“ problémů jak
města Karlovy Vary, tak hlavně městské části
Stará Role a Počerny, které byly výstupem
diskusního fóra v roce 2010 a I. Fóra Zdravého
města Karlovy Vary v roce 2011. V rámci fóra
došlo k veřejnému projednání Integrovaného
plánu rozvoje města v Integrovaném operačním
programu. Následně byla otevřena volná diskuze
s

možností

prodiskutovat

jednotlivé

názory

obyvatel přímo s přítomnými zástupci města
Karlovy Vary. Občanům byli k dispozici náměstci
primátora Ing. Petr Bursík, RNDr. Jaroslav
Růžička, Mgr. Jiří Klsák, příslušní vedoucí
odborů a velitel městské policie Karlovy Vary
Bc. Marcel Vlasák. Na dotazy ohledně městské hromadné dopravy ochotně odpovídali přímo
zástupci z Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s.
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Obyvatelé Staré Role zaznamenali zlepšení činnosti městské policie, vyjádřili spokojenost se
zateplením obytných domů, jak po stránce estetické, tak po stránce úspory tepla. Obyvatelé
Počeren jsou spokojeni s výstavbou nového dětského hřiště a vysázením zeleně podél
silnice tak, aby byla silnice II. třídy oddělena od domů, které jsou podél silnice. Naopak za
největší problémy jsou považovány:

Definované problémy městských částí Stará Role a Počerny
MHD – přístřešky na zastávkách rozcestí u Koníčka a Pivovar, osvětlení jízdních řádů, spoje
Rekonstrukce a údržba chodníků, rekonstrukce Sokolovské ulice – hrozí nebezpečí a úraz
Nový vzhled Radničních listů
Svobodova ulice – propad dlažby, ohromné díry, hrozí nebezpečí
Psí exkrementy, poplatky za psy
Kácení stromů ve Staré Roli
Poškozená kašna u pošty
MHD na Letnou
Vnitroblok Závodu míru
Skládka v ulici Jabloňová
Penzion pro seniory
Nevyhovující stav chodníků a komunikací (Počerny)
Okapy vyvedené na chodníky
Fotbalové hřiště v Okružní ulici
Diskutované problémy a následné reakce ze strany vedení města jsou zveřejněny na

webových stránkách města. Další fórum se uskuteční pro městskou část Bohatice ve
středu dne 20. června 2012 od 15:30 v budově Vysoké školy manažerské informatiky a
ekonomiky, U Trati 70/6, Karlovy Vary – Bohatice (bývalá budova Základní školy
v Bohaticích). První část diskusních fór bude zakončena ve středu dne 27. června 2012 od
15:30, a to pro městskou část Drahovice, Olšová Vrata a Hůrky, které se uskuteční
v budově Základní školy J. A. Komenského. Druhá série diskusních fór pro městské části
Rosnice, Čankov, Sedlec, Rybáře, Tašovice, Dvory, Doubí, Cihelny, Tuhnice a centrum bude
pokračovat na podzim 2012. Občané mohou využít volnou diskusi ke konkrétním
problematickým oblastem a prezentovat své názory přímo vedení města Karlovy Vary.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na II. Fórum Zdravého města Karlovy Vary, které
se uskuteční 13. září 2012 v Lidovém domě ve Staré Roli. Bližší informace budou
upřesněny.

