Zápis ze zasedání Studentského parlamentu
Zápis číslo:
Datum konání:
Místo:

5/2017
6. 12. 2017 od 12.45 hod
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost
5. patro

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák,
Ing. Jan Klíma, Věra Sekyrová, studenti a pedagogové (dle presenční
listiny)

Zapsal:

Věra Sekyrová

Upozornění:

Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio
záznam a fotografie.

Program:
1. Dotazy z minulého setkání, týkající se tématu „Vysoká škola v Karlových
Varech“
Dny otevřených dveří jsou naplánovány v době výuky.
Začátky jsou naplánovány na 12 hod. a končí v 17 hod., program je v cyklech a
přednášky se opakují. Další termín je naplánován na 8. prosince 2017.
2. Témata k diskusi
Kumulace mladých lidí pod vlivem drog a alkoholu v okolí Alžbětiných lázní a
Tržnice.
Podnět předáme městské policii v součinnosti se státní policií.
V minulosti proběhla na městě diskuse na téma vytvoření obecně závazné vyhlášky
s restrikcí požívání alkoholu a drog ve veřejných prostranstvích. Po zkušenostech
z ostatních měst jsme od záměru ustoupili z důvodu míjení se účinkem, jelikož se ve
většině případů jednalo o bezdomovce a sociálně slabé, kde jsou sankce
nevymahatelné.
U Tržnice městská policie neustále vykazuje osoby pod vlivem alkoholu, u
Alžbětiných lázní jsme to prozatím nezaznamenali.
V současnosti se připravuje vyhláška týkající se žebroty. S tímto tématem vás
seznámíme na některém dalším zasedání.
Beseda se zastupiteli města například o vstupu do Unesco, nebo o případném
referendu o litinové kolonádě.
Město počítá s intenzivním pořádáním workshopů, seminářů, výstav na téma
UNESCO v příštím roce pro veřejnost. V minulosti již podobné akce proběhly.
Prostor pro besedu týkající se referenda o litinové kolonádě již není, referendum je
vyhlášeno soudem v termínu 12-13. ledna 2018 souběžně s prezidentskou volbou.
Ze strany přípravného výboru i ze strany města proběhne informační kampaň
k referendu, aby občané měli všechny dostupné informace.

Společnost Fellner a Helmer nabízela škole, že by uspořádala v aule školy přednášku
na toto téma. Byli byste ochotni to jako město zaštítit? Přednášejícím by byl p. Němec,
předseda spolku.
Jedná se o soukromou společnost, město se neshoduje v řadě věcí se zástupci
společnosti a v tomto případě není záštita města vhodná. Nabízíme uspořádání besedy
ze strany města, s možností pozvání p. Němce.
Možnost zvýšení sankcí pro občany, kteří nedodržují pořádek ve městě- odpadky,
nedopalky cigaret apod.
Výše pokuty je 10 tisíc Kč na místě v příkazním řízení, fyzická osoba nepodnikající 50
tisíc Kč ve správním řízení a právnická osoba až 200 tisíc Kč. Jedná se o dost vysoké
částky.
Úkol: Zjistit od městské policie pokutování za znečišťování veřejného prostranství –
odhazování nedopalků i psích exkrementů.
Výstavba nějakého zábavního parku pro mladé, akvapark.
Jediná lokalita, která je adekvátní ke koupání i dle schválené studie Radou města je
koupaliště Rolava. V současné době nejsou vypsány žádné dotační programy a reálně
město z vlastních prostředků na takto velkou investici nemá finance. Velký akvapark
však město neplánuje.
Nedokončená komunikace pro pěší, v rámci kruhového objezdu v Kollárově ulici.
Kruhový objezd je v současnosti dokončen. V jedné jeho části probíhá stavba
soukromého investora, ale bezpečný přechod město zajistilo. Zajistíme z vlastní
iniciativy ceduli „Pozor, vstup na staveniště“.
Úkol: Zajistit ceduli „Pozor, vstup na staveniště“.
Dlouhá oprava lávky před Moserem, přeplněné město automobily.
Oprava byla zahájena 21. 8., ze strany ČEZ došlo k opoždění o 95 dní hned v začátku,
stavba stáhla deficit na 39 dní. Pokud vše půjde dle plánu, bude lávka 15. 12. otevřena
do provizorního provozu.
Větší množství brigád pro studenty.
Město shání brigádníky na Zámeckou věž - průvodcovství, kde zatím obsadilo místa
seniory a pak v letních měsících na koupališti do půjčovny vodních atrakcí.
Podnět byl řešen již v loňském roce s Úřadem práce, který nereagoval na naše
intervence. Město má velmi malé možnosti lokalizovat nabídky brigád. Problémem je
věk brigádníků, většina zaměstnavatelů vyžaduje plnoletost.
Úkol: Zjistit od Ing. Kučery ze Správy lázeňských listů možnost brigád.
Pouliční osvětlení, ráno se brzy vypíná, ačkoliv je ještě tma a studenti chodí do školy.
Město má v současnosti centrální vypínání a zapínání veřejného osvětlení v Plzni.
Problém nastává v případě, kdy je v Plzni a v K. Varech jiné počasí.
Veřejné osvětlení dostal do správy Dopravní podnik Karlovy Vary, z jejich strany
probíhá příprava koncepce a úpravy veřejného osvětlení. Spínací body regulující časy
sepnutí by se měly v průběhu příštího roku přesunout do K. Varů.
V Tuhnicích u Lokomotivy (tenisový kurt) není veřejné osvětlení, uvažuje se o něm?

V této lokalitě osvětlení není několik desetiletí. Součástí budování atletického stadionu
je i veřejné osvětlení. Atletický stadion je rozfázovaný na několik etap, které jsou
závislé na přípravě ministerstva školství ve spolupráci s naším spolufinancováním.
Komunikace u malého Tesca směrem k sídlišti také není osvětlená. Jedná se o spojku
na most.
Situaci prověříme. Na webových stránkách mmkv.cz v sekci „Závady a nedostatky“je
podsekce „Veřejné osvětlení“, kde můžete hlásit závady dle čísel a kódů lamp a dojde
ihned k opravám.
V centru chybí místo-prostor pro setkávání mladých lidí, kde by se dalo posedět, ale
zároveň by se nemuselo nic objednávat, ne každý student má hromadu peněz.
Vlastník Karlovarských minerálních vod, a.s. (dále jen KMV) má v areálu v ul.
Horova v plánu obchodně společenské centrum, kde tyto prostory ve studii jsou.
K dispozici je i Vřídelní kolonáda, která je však z ruky.
Proč jsou vánoční trhy jinde, než byla vítězná varianta z ankety T. G. M.?
Vánoční trhy byly v letošním roce situovány do prostor Alžbětiných lázní z důvodu
vítězství roztržené varianty - strom u pošty a trhy na T. G. M. Z důvodu výrazného
odporu obchodníků z T. G. M. jsme se přiklonili k tomuto kompromisu.
3. Úkoly na příští zasedání
MMKV:
 Zjistit od městské policie pokutování za znečišťování veřejného prostranství –
odhazování nedopalků i psích exkrementů.
 Zajistit ceduli „Pozor, vstup na staveniště“.
 Zjistit od Ing. Kučery ze Správy lázeňských listů možnost brigád.
Žáci/studenti:
 Zaslat návrhy nových vizuálů plakátů na diskusní fóra jednotlivých městských
částí, případně připomínkovat nové i staré návrhy.
4. Seznam nezodpovězených dotazů dle škol
První české gymnázium Karlovy Vary:
Zvyšování cen jízdného a přeplněné nebo naopak prázdné linky autobusů.
Málo akcí ve městě, například k 17. listopadu.
5. Téma na příští setkání
Nový vizuál plakátů na diskusní fóra jednotlivých městských částí.
V příloze č. 1-8. naleznete současné plakáty a v č. 9-12. návrhy nových plakátů. Své
návrhy a podněty týkající se inovace vizuálů zasílejte průběžně koordinátorce na email v.sekyrova@mmkv.cz, nejpozději však do 29. ledna 2018.
Přílohy:
1-8. současné plakáty diskusních fór
9-12. nové návrhy k diskusi
Termín dalšího zasedání:
Místo zasedání:

7. 2. 2018 od 12:45 hod.
Magistrát města K. Vary - 5. patro

