DISKUSNÍ FÓRUM BOHATICE
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 20. června 2012 se od 15:30 hodin v budově Vysoké školy
manažerské

informatiky

a

ekonomie

uskutečnilo setkání občanů městské části
Bohatice 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 Bohatice, které byly výstupem
diskusního fóra v roce 2010 a I. Fóra
Zdravého města Karlovy Vary v roce 2011.
Následně byla otevřena volná diskuze s možností prodiskutovat jednotlivé názory obyvatel
přímo s přítomnými zástupci města Karlovy
Vary. Občanům
města

Ing.

byli
Petr

k dispozici
Kulhánek,

primátor
náměstci

primátora Ing. Petr Bursík, 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., a
na dotazy ohledně údržby veřejné zeleně
reagoval Ing. Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků. Obyvatelé Bohatic zaznamenali
zlepšení činnosti městské policie, vyjádřili spokojenost s novým mostem a opravenými
komunikacemi.

Naopak za největší problémy jsou považovány:
DEFINOVANÉ PROBLÉMY MĚSTSKÉ ČÁSTI BOHATICE
MHD – zvýšení frekvence, redukce tarifu, noční spoje
Komunikace Dalovická, vysoký hluk, retardér na čtyřproudé komunikaci, parkování
Fasády – bezúročná půjčka na opravu fasády
Kontejnery - vývoz
Herny v Bohaticích, hospoda Slash
Přístup pro pěší – stezka od Horního nádraží
Umístění zrcadel – stezka pro pěší, viadukt u výjezdu z Bohatic, vjezd do vilové čtvrti
Neefektivní správa města
Název náměstí v Bohaticích – návrat k původnímu názvu
Prodej golfového hřiště
Bioodpad
Úprava zeleně kolem schodiště
Vilová čtvrť – rozmnožování potkanů
Dalovická ulice – rozšíření o parkovací pruh
Dolní Drahovice, Orlov – špatný stav
Přechody na křižovatce u Orlova
Diskutované problémy a následné reakce ze strany vedení města jsou zveřejněny na
webových stránkách města. První část diskusních fór byla zakončena ve středu dne
27. června 2012 od 15:30 fórem pro městskou
část Drahovice, Olšová Vrata a Hůrky, které se
uskutečnilo

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

konkrétním

využít

volnou

problematickým

diskusi

ke

oblastem

a

prezentovat své názory přímo vedení města Karlovy Vary. Zároveň zveme občany města na
II. Fórum Zdravého města Karlovy Vary, které se uskuteční 13. září 2012 v Lidovém domě ve
Staré Roli. Bližší informace budou upřesněny.

