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

Zapsala:

2/2014
9. 4. 2014 od 12.45 hod
MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro
Ing. Petr Kulhánek, RNDr. Jaroslav Růžička, Mgr. Jiří Klsák,
Roman Maleček, Bc. Jiřina Chmelová, Ing. Ivana Síbrtová, Věra
Sekyrová, Helena Kyselá, studenti a pedagogové (dle presenční listiny)
Ivana Síbrtová

Program:
1) Vypořádání dotazů z únorového jednání
Informovat studenty o průběhu situace v prostorách bývalé prádelny.
Řešeno s velitelem Městské policie, nebyl zaznamenán žádný závažný případ. Lokalita bude
nadále podrobně monitorována Městskou policií.
Informovat studenty o průběhu stavu situace ohledně vyřešení situace s prolézačkami.
Ředitel základní školy p. Poula stále hledá finanční prostředky, které zatím nemá. Obrátí se
na rodiče s prosbou o sponzorské dary. Magistrát města Karlovy Vary se pokusí najít finanční
prostředky z peněz města. Jedná se řádově o desítky tisíc korun.
Sdělit výsledky jednání se sběrnými dvory týkající se provozních hodin o víkendu.
Sběrné dvory mají uzavřenou smlouvu s městem na základě výběrového řízení a z ní vyplývá
provozní doba. Sběrné dvory nemají snahu prodlužovat otevírací dobu o víkendech.
V současnosti je víkendová otevírací doba v sobotu dopoledne a to se jeví jako dostatečné.
Možnost odložení odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Čas a místo jejich umístění lze
zjistit na webových stránkách města www.mmkv.cz.
Zjistit u zřizovatele středních škol možnost studijních (výměnných) pobytů v USA, možnost
propojení našich škol s partnerským městem v Kalifornii.
Zřizovatelem středních škol je kraj a kraj zahraniční studijní pobyty nezprostředkovává, toto
si organizují samy jednotlivě střední školy. Pan primátor na popud Vysoké školy Karlovy Vary
oslovil prostřednictvím dopisu starosty zahraničních partnerských měst právě s možností
spolupráce karlovarských středních škol a Vysoké školy Karlovy Vary.
Úkol pro MMKV: Sdělit studentům výsledek jednání o možnosti studijních pobytů
v zahraničních partnerských městech.
Vyvolat jednání s vlastníky pozemku hřiště u ZŠ Truhlářská.
Bylo zahájeno jednání a zatím proběhla pouze informativní schůzka.
Úkol pro MMKV: Informovat studenty o výsledcích jednání s vlastníky pozemku hřiště u ZŠ
Truhlářská.

Opětovně kontaktovat majitele pozemku ohledně jeho oplocení.
Majitel byl kontaktován, aby provedl opravu oplocení.
Úkol pro MMKV: Prověřit, zda majitel pozemku v Počernech provedl opravu ohradníku.
Prověřit hernu, zda má licenci od ministerstva financí a kdy jí končí.
Probíhá regulace heren v celé České republice, čímž je Ministerstvo financí přetíženo. Dle
informací bude tato regulace dokončena do konce tohoto roku.

1) Informace od primátora Ing. Petra Kulhánka pro studenty
Proběhlo Mladé Fórum a nyní probíhá ověřovací anketa k ověření závažnosti problémů.
Možnost zúčastnit se na webových stránkách www.mmkv.cz.
Pozvánka primátora na Fórum Zdravého města, které se uskuteční 15. 4. 2014 od 16:00
hod. v Lidovém domě ve Staré Roli.
2) Témata k diskusi zaslaná jednotlivými školami:
Neuklizené, hodně se povalující odpadky, hlavně na stráni, když se jde do podchodu k
Hornímu nádraží
Všeobecným problémem, který se stále řeší několika cestami
1) Úklidová firma – proběhne nové výběrové řízení, kde budou lépe vyspecifikovány
potřeby města.
2) Na úklid města jsou zaměstnaní někteří občané, kteří jsou v současné době
nezaměstnaní (úklid skládek a nepořádku kolem silnic).
3) Servisní organizace města – Správa lázeňských parků (úklid chodníků), nový úklidový
vůz Samosběr.
4) Smlouva s Armádou spásy – nefunguje podle představ, převážně úklid skládek.
Možnost upozornění na nepořádek na webových stránkách města www.mmkv.cz - Závady a
nedostatky.
Popelnice: dřív byly na sídlišti kolem popelnic postaveny zídky, popelnice byly schované,
pak se zbouraly a je vidět na nepořádek kolem a i na popelnice
Povinnost majitelů objektů.
Chodníky jsou rozbité, u POŠTY - zbourané schodiště- dosud není postavené z jedné strany
Schodiště je ve vlastnictví České pošty, město zde nemůže investovat. Česká pošta je na
nedostatky často upozorňována ze strany města.
Konzumace alkoholu na veřejném prostranství.
Nelze upravit striktní vyhláškou ze strany města, jelikož by se do značné míry míjela účinkem.
Jedná se většinou o bezdomovce, ale v těchto případech není jak vymáhat pokutu. Tyto
lokality jsou známé a jsou monitorovány Městskou policií a těmto osobám je konzumace na
těchto místech „znepříjemňována“. Také platí zákaz prodávat alkohol podnapilým osobám

ve večerkách a ve stáncích pod hrozbou sankce a v těchto místech se podařilo eliminovat
opilé bezdomovce.
Možnost změnit čas řezání stromů a sekání trávy u škol v době vyučování.
Úkol pro MMKV: Domluvit s ředitelem Správy lázeňských parků jiné časy pro řezání stromů
a sekání trávy mimo vyučování.
Dětské hřiště "Pavouk": špinavé, jsou tam střepy.
Do konce týdne by to mohlo být v pořádku.
Zastávky nejsou pěkné (počmárané)
Údržba probíhá, nedostatky se napravují, ale nelze úplně odstranit.
Málo parkovacích míst u polikliniky na nám. Horákové.
Placených parkovacích míst v centru je dostatek, například podzemní garáže, u Thermalu, na
nábřeží Jana Palacha, u Tržnice.
Politická situace.
Před 2,5 lety došlo ke koaličnímu přeskupení – vstoupila Občanská demokratická strana. Od
té doby máme fungující tým. Radnice neřeší politické hádky, řeší se věcné problémy.
Bezdomovci vykrádají zahrádky
Není to frekventovaný jev. V obecné rovině dle monitoringu Městské policie se tyto případy
objevují v malém množství.
Upravit dopravní situaci při vjezdu na Pražskou silnici z Olšových vrat - silný provoz,
nebezpečí nehody.
Lze. V budoucnu je zde plánován „čtyřpruh“ a mimoúrovňové křížení.
Úkol pro MMKV: Předat na dopravní policii požadavek na snížení rychlosti při vjezdu ze
silnice z Olšových Vrat na Pražskou silnici.

Problematika Burzy konané každou neděli u Startu. Nehorázný nepořádek, který sice uklízí
nějaká firma, ale výsledek je sporný. To, co odhazují " prodejci" za hřiště VKV směrem ke
kolejím je nechutné. Ovšem ještě nechutnější jsou výkaly, evidentně lidské, které
jsou rozmístěny ve stromech a okolí hřiště VKV i tenisového areálu. Není možné dopravit
na tuto "velkolepou" akci pojízdné WC? Nechápu, proč lázeňské město musí mít takovou
úroveň prodeje jako je burza.
Od 1. 5. 2014 se burza přesouvá na pozemek bývalých technických služeb. Burza bude
provozována firmou KV CITY Centrum s.r.o. a bude platit nový řád. Budou zde umístěny
mobilní záchody, později stálé. Snaha o kulturnější prostředí. Již 20 let je o burzu stálý zájem.
Krmení holubů – dodržování zákona.
Zákaz krmení holubů vyplývá z nového statutu lázeňského města. Porušení zákazu Městská
policie řeší domluvou nebo pokutou ve výši 500,- Kč – jedná se zatím o desítky případů.
Informace o zákazu v médiích, periodikách a v informacích pro lázeňské hosty.

Omezení kamionové dopravy – ul. Vítězná.
Nelze omezit, tato silnice je hlavní městskou komunikací.
Nápisy: velké jsou Ruské, ale jsme v Česku.
Snaha o změnu zákona o reklamě, která bude moci městu dát možnost vyhláškou regulovat
nápisy, aby byly ve stejné velikosti. Ke konci dubna proběhne v poslanecké sněmovně první
čtení tohoto návrhu zákona.
Ulice Krušnohorská - lidé chodí venčit před školy a kolem ní a málokdy uklízejí po svých
psech exkrementy; jednosměrná ulice
Jednosměrná ulice – řeší se, proběhne do dvou měsíců.
Úklid psích exkrementů – jsou zde umístěny sáčky a odpadkové koše. Možná je dále už jen
represe ze strany Městské policie. Umístění kamerového systému je velmi nákladná
záležitost nejen finančně, ale i administrativně (z důvodu ochrany osobnosti).
Absence dálničního propojení s hlavním městem.
Radnice se snaží řešit toto téma již 3 roky, je vyvíjen permanentní tlak. Problém je
v prioritách státu. Chybí dostavět úsek v délce 85 km. Bude dostavěn odkonzervovaný úsek
Bošov – Lubenec. Dálnice bude dostavěna nejdříve po roce 2025. Připravovaný obchvat
Řevníčova, Krušovic, Hořoviček. Finanční problémy a problémy s pozemky.
Více hřišť na sídlištích.
Postupně je síť dětských hřišť rozšiřována, záleží na finančních prostředcích.
Pískový hrad.
Byl opraven a vyskytly se nové nedostatky – chybí schody a prkna.
Úkol pro MMKV: Předat informaci o nedostatcích na Pískovém hradu Správě lázeňských
lesů.
Problematika koňských povozů v městském provozu - s ohledem na koně i s ohledem na
dopravu především ve špičce.
Město stálo před rozhodnutím, zda koňskou dopravu zakázat či regulovat. Magistrát města
Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stanovišť. Vítěz výběrového řízení bude
smět do vnitřního lázeňského území – ostatní budou mít zákaz vjezdu. Povozů bude méně –
8 povozů a pracovní doba koňských povozů bude 8 hodin.

Úkoly MMKV na další zasedání:
1) Sdělit studentům výsledek jednání o možnosti studijních pobytů v zahraničních
partnerských městech.
2) Informovat studenty o výsledcích jednání s vlastníky pozemku hřiště u ZŠ
Truhlářská.
3) Prověřit, zda majitel pozemku v Počernech provedl opravu ohradníku.
4) Domluvit s ředitelem Správy lázeňských parků jiné časy pro řezání stromů a sekání
trávy mimo vyučování.

5) Předat na dopravní policii požadavek na snížení rychlosti při vjezdu ze silnice
z Olšových Vrat na Pražskou silnici.
6) Předat informaci o nedostatcích na Pískovém hradu Správě lázeňských lesů.

Termín pro zasílání podkladů pro diskusi:
Termín dalšího zasedání:
Místo zasedání:

5. června 2014
11. června 2014
MMKV - 3. patro

