Zápis z diskusního fóra

Datum konání:
Místo konání:
Městská část:

25. dubna 2018 od 17:00 hod.
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
Stará Role, Počerny

Realizované akce v roce 2017 - 2018

















oprava MK – Žižkova ulice
oprava chodníku v Nejdlově ulici
oprava pěší stezky - mezi ulicí Příčná a Luční
osvětlení přechodů na ulici Závodu míru
rekonstrukce dešťové kanalizace v Počernech
na parkovišti ve vnitrobloku Závodu míru byl vyřešen problém s parkujícími vozidly,
která narážela do stávajícího plotu
přístavba Domova pro seniory - ul. Závodu míru
ulice Vančurova - chodníky, autobusová zastávka
ZŠ Truhlářská - vybudování odborných učeben
ZŠ Truhlářská - rekonstrukce střechy
2017 - běžné úklidy pozemků a jejich čištění v částce cca 45 tis. Kč (částka pouze za
kontejnery) pracovníky z veřejně prospěšných prací
2017 - opravy a údržba v objektu Lidového domu v souhrnné částce 270 tis. Kč
2017 - výměna pohledových bannerů na bývalém kině v částce 140 tis. Kč
2017 - oprava kanalizace objektu DDM v ul. Rolavská v částce 96 tis. Kč
2018 - realizuje se sanace skalního masivu za hasičskou zbrojnicí ve Staré Roli ve
finančním objemu 4,7 mil. Kč
je připraveno vyhlášení opravy zdi v Husově ul. na období 7-9/18 v objemu 450 tis.
Kč

Plán na rok 2018 - 2019



oprava MK v Počernech po pokládce kanalizace
bude zadána PD na zpracování rekonstrukce dešťové kanalizace v navazující části
komunikace v Počernech

Dotazy:
V úvodu Mgr. Jana Fibrichová (zástupkyně ZŠ Truhlářská) poděkovala vedení města
za péči o školní budovy (naplánované rekonstrukce z dotačních prostředků) a pozvala
všechny přítomné na akci „Jahodový jarmark“, konanou dne 18. června.
Diskotéka Morava – rušení nočního klidu zřejmě není v silách města vyřešit, ale je
potřeba donutit majitele, aby zajistil úklid po akcích.
O tomto problému víme a neustále vedeme jednání s majiteli diskotéky, prozatím
bezvýsledně. Majitele vyzveme písemně a odbor technický ve spolupráci s městskou policií
zajistí dohled.

Noční klid ze soboty na neděli je od půlnoci do šesti hodin ráno. Lze udělat dodatek
k obecní vyhlášce?
Situaci jsme řešili i s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, ale
bezvýsledně – termín kontroly je hlášen provozovně s předstihem. Jedná se o letitou
záležitost.
Taxislužba v nočních hodinách parkuje na zákazu zastavení neustále, ruší troubením.
Velitel městské policie Bc. Vlasák si poznamenal lokalitu (Stará Role – Závodu Míru).
Bohužel, žádný dodatek k obecní vyhlášce v tomto směru není možný.
Město zkusí zažádat o měření hluku Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje.
Zásadním problémem je kolaudace diskotéky na sídlišti, z toho ze zásady pramení jen
problémy. V Brooklynu proběhla před časem v součinnosti městské policie, Policie ČR,
hasiči a OSPOD kontrola a závěr byl, že splňují veškeré předpisy. Další akce proběhla i na
kontrolu taxislužby, kde je velmi obtížné dokázat přestupek. 80 % dopravních přestupků je
řešeno v lokalitě Stará Role (diskotéka). Zda se termín kontroly Krajskou hygienickou stanicí
Karlovarského kraje hlásí s několikadenním předstihem, ověříme.
Jak je možné, že došlo ke kolaudaci stavebním úřadem v době, kdy už si obyvatelé na
tuto skutečnost stěžovali?
Stavební úřad spadá pod státní správu, město smí pouze připomínkovat a tak i učinilo.
Letná – lze tímto směrem zařadit ještě večerní spoj v cca 21:30 – 22:00 hod.? Mohla by
nám být na zastávku umístěna lavička? U zastávky v blízkosti hřiště stály čtyři
vzrostlé stromy, které na podzim byly poraženy, budou zde osázeny nové?
V technických možnostech je možné zařadit ještě jednu linku ve večerních hodinách, avšak
z důvodu parkování osobních vozidel se obáváme možného průjezdu autobusu.
Stromy byly ve špatném stavu, proto byly pokáceny. Prověříme, zda se jedná o pozemek
města a poté bychom vysadili nové.
V ul. Dykova probíhá výstavba a jsou zde špatné komunikace. Má město nějaký záměr
v okolí zahrádkářské kolonie? A co bude se zbytkem hřiště?
Hřiště vybudoval na své náklady pan Salaj, který také zajišťuje revize a opravy.
Z Letné směrem ke kostelu se jde přes parčík. Cesta je ve špatném stavu, zřejmě
z důvodu vyvážení odpadkového koše umístěného uprostřed cesty. Je možné cestu
opravit a zároveň umístit koš na její začátek nebo konec?
Od počátku platnosti zákazu kouření na zastávkách MHD se povalují nedopalky za
nimi.
Podnět máme poznamenán a budeme se snažit vyřešit situaci.
V roce 2015 jsme psali petici vedení města, ve které jsme požadovali v ul. Svobodova
provést úpravy a revitalizaci celého prostoru. To mělo být provedeno v roce 2016 a
stále nic nemáme, za což zřejmě můžou občané, kteří neustále zpochybňovali studie
proveditelnosti. Rádi bychom, aby se situace již dořešila, ale prosíme o návrh setkání
na odpolední hodiny.
Město v této části vnitrobloku zadalo postupně 6 návrhů studií proveditelnosti, ale ani jeden
nebyl vyhovující pro všechny vlastníky společností, někteří se ani nedostavili na jednání a
ani nezaslali svá stanoviska. Je potřeba, aby došlo ke shodě všech vlastníků společností, a
poté může dojít k realizaci. Rádi svoláme opětovně další jednání v průběhu měsíce května
na 17 hod.
U pošty došlo k vysekání remízků až u země, před zimou. Nesouhlasíme s tím, chtěli
bychom tu zeleň.
Jedná se o běžnou a pravidelnou zhruba 5-6letou údržbu keřů.
Parkování u čp. 41 a 43 a dále, parkují nám na místě určeném pro popelnice, které nám
odtáhnou na chodník.

Kontrolu provedeme osobně s vámi na místě, jelikož v loňském roce se situace prověřovala
a jedná se o oficiální parkovací místa i dle zápisu z katastru.
Uvažuje se o veterinární pohotovosti v Karlovarském kraji, která by fungovala i přes
noc? Nejbližší je až v Plzni.
Toto bohužel nespadá do kompetencí města, ale pohotovost ve Dvorech má pohotovost
v noci na telefonu za příplatek.
Poděkování za umístění odpadkového koše a lavičky na nádraží ve Staré Roli, dále i za
každodenní ranní úklid dvou pánů v těchto prostorech.
Jedná se o osoby zajišťující veřejně prospěšné práce, které spadají pod odbor technický.
Poděkování za zajištění Senior expresu panu primátorovi a panu náměstku Riškovi.
U bývalé spořitelny, směrem dolů do Staré Role, je část nedodělaného chodníku a
totéž i u prodejny nábytku o něco níže.
Na konečné zastávce linky č. 3 a 15 je problém s parkováním, nástup u autobusu linky
č. 3 je velmi ztížený místem nástupu.
Od 1. května budou v předprodeji DPKV vydávány průkazky pro Senior expres a od 1.
června bude tato služba funkční na bezplatné lince. Podrobnější informace naleznete na
stránkách města (www.mmkv.cz ) a také v Karlovarských radničních listech.
Na zbylé chodníky je v přípravě zpracování projektové dokumentace, která by měla být
v letošním roce dokončena. Samotná realizace závisí na financích v rozpočtu města,
v případě jejich dostatku by v příštím roce došlo k realizaci.
V ul. Nádražní není žádný chodník, úsek mezi ul. Závodu míru až k mostu (firmě
Golem) je velice nebezpečný.
Situaci prověříme a pokusíme se vyřešit.
Proč není dodělaný chodník u starého přejezdu ve Staré Roli? Město se stará více o
auta než o chodce.
Měla by zde vést cyklostezka a zároveň se vybuduje i chodník. Projekt bude financován
z dotací EU pro cyklostezky a je to otázka 2-3 let. Doposud to bylo v majetku kraje, ne města
a město nemůže investovat do cizího majetku.
Chodníky opravujeme v průběhu roku po celém městě, s ohledem na finanční možnosti
rozpočtu města.
Kdysi u toho přejezdu byla horní pomocná brána na koupaliště, je možné ji tam vrátit?
Z důvodu bezpečnosti jsou nyní jen dva vstupy na koupaliště Rolava, o dalších pomocných
vstupech neuvažujeme i z důvodu vysokých finančních nákladů na zajištění kamerového
systému a turniketu (cca 1 mil. Kč).
Lze něco udělat s linkou č. 3 na „Sachráku“, míjí se tam v těch nejužších místech.
Pokud by došlo k minutovému posunu, situace by se vyřešila.
A také rozčlenit obslužnost na konečné u linek č. 9, 13, 15, totéž U Rozcestí.
Bude se pokračovat v opravách ulic? U střetu ul. Školní a Závodu Míru, dále nejsou
hotové ul. Třešňová, Kladenská, Hlávkova.
Jak se město staví k Vřesové – spalování kalů.
Opravy budou probíhat dle finančních možností.
Ing. Kulhánek byl Radou města Karlovy Vary pověřen k zajištění certifikátů o nezávadnosti.
Sokolovská uhelná již kdysi kaly likvidovala, ale nikdo opravdu nepočítal se situací, kdy se
budou dovážet až z Ostravy.
Územní rozvoj – obchvat Karlových Varů.
Toto spadá do kompetence kraje, který to řeší.

Velký obchvat Karlových Varů je vyřešený, k jeho potvrzení vyjde několik závazných
dokumentů, hlavně je v závěrečné fázi územní plán města Karlovy Vary, kde je obchvat
vyřešen základní variantou. Dalším dokumentem je dopravní studie Karlovarska, která se
týká území Karlovy Vary a okolí, pořizuje ji Karlovarský kraj. Novinkou je, že v mapách ŘSD
k rozvoji dálniční sítě je obchvat již zakreslen.
Návaznost linky č. 1 a 15 zastávky U Koníčka, linky se zde míjejí a čeká se dalších 20
minut, hlavně o víkendu.
Návaznost na Rozcestí u Koníčka má opravdu daleko k dokonalému stavu. Na popud DPKV
magistrát města připravuje realizaci malého přestupního terminálu na Rozcestí u Koníčka a
v této souvislosti chystá DPKV optimalizaci jízdních řádů. Nyní je to ze strany města ve fázi
zpracované studie proveditelnosti, k níž se vyjádří dopravní policie a předpoklad realizace
projektu je 1-2 roky.
Prozatím je malou vlaštovkou garantovaný vzájemný přestup v sobotu a v neděli na Rozcestí
u Koníčka mezi linkami č. 3 a 13 a určitě stav budeme postupně zlepšovat.
U pečovatelského domu je již několik let velká louže v období deště.
Bohužel se nejedná o komunikaci v majetku města.
Zastávka na Rozcestí u Koníčka v době deště je pod vodou díky ucpanému okapu na
domě, v němž sídlí prodejna počítačů.
Majitele objektu upozorníme na tuto situaci.
Proč se v Karlových Varech staví předražené byty?
Byty staví developeři, město s tímto nemá nic společného.
Dopravní hřiště ve Staré Roli – komu teď patří a co s ním bude?
Dopravní hřiště je v majetku města, v současnosti je pronajaté kynologům. Po skončení doby
udržitelnosti (cca za 2-3 roky) může město řešit, co s areálem dál.
Komu patří mini zoo ve Staré Roli? Chátrá několik let.
Budova je v majetku města. Mini zoo bylo městem pronajato kraji, který se o pronajatý
majetek bohužel nijak nestará.
Bývalá mototechna u Kauflandu, bude se s tou železobetonovou konstrukcí něco
dělat?
I v tomto případě se nejedná o majetek města, jedná se o soukromé vlastníky. S vlastníky
vedeme již několik let jednání, ale bezvýsledně.
Na rozcestí umístěte prosím větší odpadkové koše, je zde neustále nepořádek.
Odpadkové koše zde vyvážíme i 2x denně. Situaci prověříme a v rámci revitalizace umístíme
větší odpadní nádoby.

