Zápis z diskusního fóra

Datum konání:
31. října 2018 od 17:00 hod.
Místo konání:
jídelna ZŠ Dukelských hrdinů, ul. Jízdárenská
Městská část:
Tuhnice, centrum, lázeňská část
Přítomni:
Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Miroslav
Kučera, Ing. Eva Pavlasová, Mgr. Jakub Mráz, Bc. Jan Trojáček, Ing. arch. Ilja Richtr,
Dipl. - Ing. arch. Petr Kropp, Ing. arch. Karel Adamec, občané dle presenční listiny
Realizované akce - 2017














Ulice Ondříčkova – rekonstrukce ul. a opěrné zdi (17,55 mil. Kč)
ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně (10,35 mil. Kč)
Rekonstrukce ul. U Podjezdu (8,26 mil. Kč)
Goethova vyhlídka – IPRÚ – zajištění (31,491 mil. Kč)
Městské divadlo – IPRÚ střecha (12,258 mil. Kč)
Cyklostezka podél Ohře, Dvorský – Doubský most (25 mil. Kč)
Moskevská ul. – přechod pro chodce (0,415 mil. Kč)
Rekonstrukce ul. Chelčického (9,25 mil. Kč)
Lávka přes Horní nádraží (33,061 mil. Kč)
Úklid pozemků pracovníky z veřejně prospěšných prací, kde nákladem jsou
kontejnery na odvoz odpadu do 30 tis. Kč
IV. etapa opravy Tržní kolonády 1.151 tis. Kč
Revize a servisní prohlídky objektů KV Areny 2,4 mil. Kč
Opravy a udržovací práce v AS v částce 200 tis. Kč, zejména pak za posudky
k jednotlivým částem stadionu

Realizované akce - 2018
















Oprava Divadelního náměstí
Oprava Horovy ulice
Oprava části Moskevské ulice
2 etapy oprav Mlýnského nábřeží jsou již zrealizovány, v současné době se
provádí oprava poslední části plochy před Mlýnskou kolonádou
Oprava cestiček ve Smetanových sadech
Obnova zábradlí podél Západní ulice (poblíž nám. Republiky)
Oprava části ulice Krále Jiřího
Rekonstrukce ul. U Podjezdu (7,69 mil. Kč)
Goethova vyhlídka – IPRÚ – obnova objektu (43,026 mil. Kč)
Městské divadlo – IPRÚ střecha (32,166 mil. Kč)
Venkovní bazén – nové sociální zařízení (6,509 mil. Kč)
Rekonstrukce ul. Chelčického (6,026 mil. Kč)
Úprava přednádražního prostoru (37,947 mil. Kč)
V. etapa opravy Tržní kolonády 990 tis. Kč
Instalace 4 buněk na AS, včetně jejich pořízení a připojení na sítě 953 tis. Kč





Vybudování nové přípojky vody pro AS 401 tis. Kč
Dodávka atletického vybavení 1,5 mil. Kč
Revize a servisní prohlídky objektů KV Areny cca 2,5 mil. Kč

Připravované akce - 2019




Cyklostezka A5 – Meandr Ohře – Tuhnická lávka (4,217 mil. Kč)
Cyklostezka A6 Tuhnická lávka – loděnice (4,8 mil. Kč)
Rekonstrukce ul. Moravská a Hynaisova (33,25 mil. Kč)

Diskuse:
Primátor Ing. Petr Kulhánek informoval všechny přítomné o termínu ustavujícího
Zastupitelstva města Karlovy Vary, které proběhne v termínu 13. 11. 2018 z důvodu
vznesené žaloby o neplatnosti voleb. Podněty z dnešního setkání budou předány
novému vedení.
Kdy proběhne rekonstrukce ul. Kolmé.
Proběhne v návaznosti na rekonstrukci ul. Moravská a Hynaisova. Ul. Kolmá dle
harmonogramu bude dokončena v r. 2020.
Linka MHD č. 2 je neustále přeplněná, linka č. 13 jezdí současně, je potřeba
upravit jízdní řád.
Zatravněné prostranství u tržnice – je potřeba ho upravit.
Pozemek za hotelem Kolonáda mezi ul. Ondřejská a Vřídelní.
Dopravní podnik má v současnosti připravenu optimalizaci jízdních řádů, kdy dojde
k matematickému sjednocení intervalů linek. Termín platnosti optimalizace je však
závislý na novém vedení města, předpoklad je k 1. 4. 2019.
V přípravě je rekonstrukce celého nástupiště, kdy dojde k úpravě i zmíněné zeleně.
Jedná se o pozemek v soukromém vlastnictví, který je předmětem rozsáhlého
investičního záměru a mělo by zde dojít k výstavbě balneo provozu a zázemí k hotelu
Kolonáda, včetně ubytovací kapacity. Společnost prozatím nedosáhla na
pravomocné územní rozhodnutí.
Komunikace - chodníky v Tuhnicích jsou ve špatném stavu.
Ubytovna Tygr – problém v Tuhnicích.
Oprava chodníků probíhá stále dle závažnosti jejich stavu, bez ohledu na čtvrtě. Za
poslední volební období bylo do chodníků investováno 100 mil. Kč.
Ubytovna Tygr - jedná se o soukromý objekt. V souvislosti s ubytovnou Tygr došlo
k navýšení hlídek městské policie - bylo obsazeno více pozic asistentů prevence
kriminality, kteří se pozitivně osvědčili, probíhají kontroly, lokalita bude kontrolována
nově kamerovým systémem. Je potřeba součinnost občanů - podávat opakovaně
oznámení a dosvědčit nahlášený incident, což se neděje.
Řešením je vyhlásit objekt sociálně vyloučenou lokalitou, jedná se o výhledové
řešení, ne však okamžité.
Podána žádost na odbor technický – obnovení sloupků oddělující pěší zónu od
ul. Charkovská u Meteoru.
Žádost je v řešení, do konce roku dojde k osazení sloupků.

Cyklostezka v Tuhnicích – dezolátní stav.
Spolek „Žijeme Tuhnice“ zajistil informační ceduli kaple, avšak nemůže být
odhalen její půdorys.
Doporučení spolku Žijeme Tuhnice – zvážit návrh na Zastupitelstvo města K. Vary ke
zřízení osadního výboru = přímé informace, přímá spolupráce s městem.
Na místě kaple nyní stojí vzrostlý park, z tohoto důvodu není vhodné odhalit celý
půdorys i z důvodu údržby do budoucna. K této dohodě došlo po dohodě se
spolkem. V případě změny názoru jsme jednání otevřeni.
Bývalý objekt vodárny chátrá – návrh projektu Futura – nová vodárna.
Předkladatel návrhu zůstal u studie, zjistilo se, že proklamovaný partner, investor
projektu a provozovatel neexistuje, proto jednání skončila.
Město se i nadále snaží najít využití pro tento prostor ve spolupráci s odborníky
zabývajícími se obnovou starých areálů.
Poděkování Ing. Kučerovi ze Správy lázeňských parků za výbornou spolupráci a
květinovou výzdobu ve městě.
Vznik cyklopruhu na chodníku ul. Moskevská.
Na základě podnětu z dopravního inspektorátu, pro který byla priorita bezpečnost
pěších. Jedná se o provizorní řešení a momentálně se zpracovává projektová
dokumentace.
Řeší se souběh cyklostezky a prostoru pro volný pohyb psů, který momentálně
nastal u loděnice?
Na tento problém se narazilo dnes při jednání k cyklostezkám A5 a A6 a bude řešen
ve spolupráci s odborem životního prostředí.
DPKV – funkčnost a využití aplikace pro občany.
Prozatím existuje aplikace k úhradě jízdného se slevou. V přípravě je část aplikace
k vydání povolení vjezdu do lázeňského území on-line a parkování. Inteligentní
zastávky v budoucnu taktéž budou spolupracovat s aplikací, momentálně jsou však
ve zkušebním režimu. DPKV připravuje taktéž dopravní portál.
V jakém je stavu zpracování těžebního plánu v lesích na dalších 10 let a kdy
bude zveřejněný?
Bohužel, s ohledem na kůrovcovou kalamitu dojde ke změnám těchto plánů.
Přesnější informace poskytnou Lázeňské lesy Karlovy Vary - Ing. Krejčí.
Plánuje se obměna vykácených stromů v ul. Charkovská.
V Tuhnicích není sportoviště pro děti, je v plánu řešení situace?
Bohužel, na místo vykácení stromy nelze osadit zpět z důvodu inženýrských sítí a
taktéž v blízkosti budov to nelze. Nově byly vysazeny stromy podél pěší zóny (ul.
Charkovská – Meteor). Situaci ještě prověříme a pokusíme se nahradit stromy keři.
V ul. Charkovská bylo v plánu sportoviště, ze kterého sešlo z nedostatku finančních
prostředků. Budování nových hřišť jako takových v plánu není z důvodu vysokých
nákladů na údržbu stávajících i z nedostatku lokalit. V budoucnu vznikne relaxační
zóna podél Ohře, kde bude vyžití i sportovní.

Plánovaná výstavba dolního nádraží a tzv. Charkovský most – je v plánu spojit
město pomocí mostu.
Ano, je to jedna z jeho budoucích funkcí, ale Charkovský most prozatím nemá
konkrétní podobu, máme pouze ověřovací studii. Vše se bude odvíjet od formy
zástavby dolního nádraží.

