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Fórum Zdravého města Karlovy Vary 2014
V Karlových Varech proběhlo již čtvrté Fórum Zdravého města, které dává občanům
možnost přímé debaty o problematických oblastech, rozvoji a plánovaných projektech. Již
čtvrté celoměstské fórum proběhlo 15. dubna v Lidovém domě ve Staré Roli a součástí
programu byla také prezentace návrhu Strategického plánu udržitelného rozvoje města do
roku 2020. Zhruba šedesát účastníků se aktivně zapojilo do diskuse o jednotlivých prioritních
oblastech a do hledání nástrojů, jak stanovené cíle naplnit. Připomínky a podněty občanů
budou při zpracování strategického plánu zohledněny.
Diskusi o aktuálních problémových oblastech předcházela prezentace vypořádání problémů
definovaných při loňském Fóru Zdravého města. Většinu z takzvaných „10P“ se podařilo
vyřešit nebo alespoň nastartovat proces řešení.
Definici nových „10P“ předcházela diskuse občanů na téma občan a úřad; životní prostředí a
čistota města; kultura, sport, volný čas; zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby;
sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy; vzdělávání a osvěta; podnikání,
ekonomika a cestovní ruch a doprava. Z debaty u jednotlivých pracovních stolů vzešly
návrhy, ze kterých bylo následným hlasováním všech účastníků pojmenováno celkem 16
problémů k řešení. Nejvíce hlasů účastníků fóra získalo omezení dopravy v lázeňském
území a s tím související posílení cyklodopravy.
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Definované problémy Statutárního města Karlovy Vary před
ověřením anketou
Definovaný problém
Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě
Státní univerzita v Karlových Varech
Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zůstávali mladí,
vysokoškoláci, prácechtiví
Karlovy Vary v UNESCO
Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory
Dopravní spojení s Prahou
Ruské názvy ulic
Práce pro vysokoškoláky a dělníky
Parkování - doprava v klidu
Kvalitní architektura a urbanismus
Podpora handicapovaných a jejich začlenění do života
Posílit ochranu a ekonomiku – využití přírodních léčiv
Zachování tradic při prodeji objektů
České nápisy na obchodech ve městech
Posílit MHD – přeplněné autobusy, návaznost přestupů
Problematika heren
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Výstupy Fóra Zdravého města budou nyní předloženy k prověření anketou a následně bude
takzvaných „10P“ zapracováno do konečného znění komunitního Plánu zdraví a kvality
života a předloženo k projednání orgánům města.

