ZNÁME DESATERO PROBLÉMŮ NAŠEHO MĚSTA
Občané města Karlovy Vary měli možnost vyjádřit se k výstupům z Fóra Zdravého města
Karlovy Vary 2012 v podobě „10P“ (desatera problémů města Karlovy Vary), které proběhlo
dne 13. září 2012 v Lidovém domě ve Staré Roli.
Pro ověření výsledků veřejné diskuse byl Vám, obyvatelům města, dán prostor
prostřednictvím ankety „10 problémů našeho města“ vyslovit svůj názor týkající se rozvoje
města, co v Karlových Varech chybí, co by se mělo změnit, upravit či zajistit, abyste byli
spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem.
Sběr Vašich podnětů probíhal do 12. listopadu prostřednictvím anketního lístku, který byl k
dispozici na informačním pultu magistrátu města, v Infocentru Dolní nádraží, v elektronické
podobě potom na webových stránkách města Karlovy Vary a v neposlední řadě byl také
součástí Karlovarských radničních listů.

Výsledky definovaných problémů po ověření anketou
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Problém
Snížit ceny jízdného v MHD
Řešit problematiku bezdomovců
Omezit hazard (herny) – Rybáře, Stará Role
Podpořit volnočasové aktivity pro mládež (plochy, program)
Zajistit finance na opravu škol. budov (Školní, Truhl., Tuhn.)
Udržet hřiště v ZŠ Truhlářská a zkultivovat okolí
Vybudovat chodník Růžový Vrch – Sedlec
Vybudovat centrum ve Staré Roli (sport, kultura)
Zachovat veřejné městské lázně (relaxace, regenerace)
Zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV II. a Horním nádražím
Preferovat zeleň před výstavbou
Podpořit vysoké školství
Zajistit bezproblémové soužití s občany na ubytovnách
Osadit orientační tabuli při příjezdu do města (pro turisty)
Snížit ceny bazénu pro seniory (příspěvek), Alžbětiny lázně
Kontrolovat kvalitu zeleně u panelových domů
Vytvořit prostor pro společenská sdružení

Počet hlasů
124
103
97
86
79
68
62
56
52
51
47
43
26
22
16
10
9

Anketou ověřené výsledky a vybrané navržené problematické oblasti rozvoje města budou
nyní zapracovány do konečného znění komunitního Plánu zdraví a kvality života a
předloženy k projednání Radě města a Zastupitelstvu města Karlovy Vary.
Materiál bude sloužit jako podklad pro strategické a akční plánování rozvoje města Karlovy
Vary. Plán Zdraví a kvality života bude také pravidelně každoročně vyhodnocován na Fóru
Zdravého města, kde obyvatelé města budou mít možnost posoudit, jaké problematické
oblasti se nám společně podařilo vyřešit, a určit si, které problémy je potřeba vyřešit v blízké
budoucnosti.

