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

Zapsala:

3/2014
11. 6. 2014 od 12.45 hod
MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro
Ing. Petr Kulhánek, RNDr. Jaroslav Růžička, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Libor
Šembera, Bc. Jiřina Chmelová, Ing. Ivana Síbrtová, Věra Sekyrová,
Helena Kyselá, studenti a pedagogové (dle presenční listiny)
Věra Sekyrová

Program:
1) Vypořádání dotazů z dubnového jednání
Sdělit studentům výsledek jednání o možnosti studijních pobytů v zahraničních
partnerských městech.
V současné době ještě probíhá komunikace s partnerskými městy, je potřeba
připravit schéma, jakým způsobem bude nastavena spolupráce. Bude se jednat spíše
o krátkodobé pobyty. Výsledky jednání budeme studentům i ředitelům škol sdělovat
průběžně.
Informovat studenty o výsledcích jednání s vlastníky pozemku hřiště u ZŠ
Truhlářská.
Proběhlo jednání s vlastníky pozemku, zatím bezvýsledné. Město uspořádá další
schůzku, bohužel se však bude jednat o dlouhodobý proces.
Prověřit, zda majitel pozemku v Počernech provedl opravu ohradníku.
Firma Agropol provedla opravu ohradníku a slíbila, že bude průběžně jeho stav
kontrolovat.
Domluvit s ředitelem Správy lázeňských parků, p. o. jiné časy pro řezání stromů a
sekání trávy mimo vyučování.
Podnět byl předán Ing. Kučerovi, řediteli Správy lázeňských parků, p. o. V letošní
sezóně máme skluz se sekáním trávy vzhledem k brzkému jarnímu počasí, o tomto
problému víme a snažíme se postupně o jeho nápravu.
Předat na dopravní policii požadavek na snížení rychlosti při vjezdu ze silnice
z Olšových Vrat na Pražskou silnici.
Podnět předán Policii ČR, ta ho nechce akceptovat s odůvodněním, že se jedná o
komunikaci II. třídy a není tedy důvod ke snížení rychlosti.
Předat informaci o nedostatcích na Pískovém hradu Správě lázeňských lesů.
Podnět předán, Lázeňské lesy pravidelně každoročně provádí opravu a údržbu
Pískového hradu.

2) Témata k diskusi zaslaná jednotlivými školami:
Projekční sál v kině, kdy by školy měly možnost účastnit se film. festivalu „Jeden
svět na školách - projekce pro školy“.
Tento požadavek je potřeba směřovat na vedení školy. V případě, že vedení školy
bude mít zájem projekt realizovat, bude následně projednána spolupráce a podpora
mezi školou a městem.
Znovu se vrátit k otázce kouření před školami – možnosti zásahu a postihu.
Dle zkušeností z jiných základních škol je prozatímním řešením ohlásit vedení školy
přistižené žáky, kteří budou kárně postiženi, a dále bude problém řešen s rodiči.
Úkol pro MMKV: Dořešit tento problém s velitelem Městské policie Bc. Vlasákem.
Prověřit možnost zákazu kouření vyhláškou města s finančním postihem v okolí
škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary a totéž doporučit i
Karlovarskému kraji.
Absence kvalitní vysoké školy.
Město tento problém trápí již delší dobu. Rádi bychom zde měli státní VŠ se
zaměřením na balneologii. Po neúspěšném jednání s Karlovou univerzitou v současné
době probíhá jednání se Západočeskou univerzitou v Plzni, kde bychom rádi jednání
posunuli dál.
Podchod – chybí světlo a schodiště je rozbité.
Snažíme se postupně všechny podchody řešit, osazujeme „antivandalovým“
osvětlením, skupina sprejerů spolupracující s městem nám svými díly zútulňuje jejich
plochy.
Autobusová linka č. 18 je příliš krátká.
V letošním roce došlo Dopravním podnikem Karlovy Vary, a. s. k optimalizaci jízdních
řádů z důvodu efektivnosti. Tato linka zůstala zachována vzhledem k průmyslovým
podnikům v této lokalitě a bude řešena při další úpravě jízdních řádů v roce 2015.
Možnost změny dopravního značení při vjezdu ke školní jídelně, kde je značka Zákaz
vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen, změnit na Vjezd
pouze pro zásobování. Je zde velké nebezpečí úrazu. Do prostoru vjíždí hlavně
rodiče a ohrožují bezpečnost dětí.
Úkol: Prověřit situaci do příštího setkání.
Nepořádek na ulicích, díry na chodnících.
S těmito problémy se setkáváme dnes a denně, úklid a opravy jsou prováděny
průběžně technikou, veřejnou službou, ale zároveň jsme omezeni finančními
prostředky.

Na webu Magistrátu města Karlovy Vary je záložka „ZÁVADY A NEDOSTATKY“, kde
můžete tyto problémy průběžně hlásit.
Zvýraznit zebry.
Splněno, přechody se v současné době zvýrazňují.
Zrušení linky 10 – MHD?
Tuto linku z části nahradil spoj č. 2.
Úkol: Prověřit situaci a její řešení na základě podnětu Prvního českého gymnázia do
příštího setkání studentského parlamentu – cesta z Prvního českého gymnázia do
Krajské knihovny prostřednictvím MHD – je příliš časově náročná.
Reklama a propaganda na kolonádě, ruské nápisy.
Město má připraven koncept vyhlášky. V současnosti poslanecká sněmovna
projednává svěření pravomocí městům, která budou mít možnost svojí vyhláškou
regulovat cizojazyčné nápisy.
Málo kulturních akcí pro děti.
Akce města jsou dostatečně propagovány, je potřeba sledovat webové stránky
města. V Karlovarských Radničních listech je kompletní nabídka kulturních akcí ve
městě a jeho okolí na dané období, místní média taktéž nabízí denně přehled kulturní
nabídky v denním tisku.
Segway policista a auto.
Operativní činnost strážníků Městské policie je vyšší – okamžitá akceschopnost
v porovnání s pěší hlídkou či policisty na kole. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
motorové vozidlo (má status chodce), smí vjíždět do pěších zón (hlavně lázeňské
centrum), na chodníky apod. Segway se po zkušenostech velice osvědčil a ve srovnání
s náklady oproti autu je zde výrazná finanční úspora.
Sekání trávy v areálu školy. Dotaz byl již podán, ale bez výsledku. Tráva je posekaná
jen částečně a hlavně v době školního vyučování. Nepřehledné výjezdy od školy.
Tento podnět je nutné směřovat na školníka, netýká se města.
Autobusy MHD nenavazují a jezdí blízko u sebe stejným směrem - např. 7:34 13,
7:35 3, 7:42 15.
Podnět bude předán Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a. s. V letošním roce již byla
provedena aktualizace jízdních řádů, tudíž neočekáváme další změnu.
Opakovaný dotaz na situaci s vitrínami u knihovny na Vítězné ulici.
V této lokalitě jsou dvoje vitríny. Jedny patří městu, ty jsou v pořádku, u druhých
zjistíme majitele a prověříme možnost nápravy.
Úkol: Zjistit majitele vitrín a prověřit možnost nápravy opakující se situace
s rozbitými skly těchto vitrín.

Lepší údržba laviček a zábradlí na kolonádě.
Této údržbě se doposud nikdo nevěnoval. V současné době mají toto na starost
zaměstnanci Správy lázeňských parků, p. o. a veřejná služba. Nátěry budou zajištěny
postupně v průběhu sezony.
Stav schodiště z Ondříčkovy ulice směr Bezručova ulice - možnost přístupu pro
vozíčkáře, kočárky.
Město má zpracován projekt na rekonstrukci celého schodiště, v letošním roce budou
zahájeny stavební práce. Vzhledem ke sklonu, který tam je, bohužel není možné
zajistit bezbariérový přístup.
3) Úkoly MMKV na další zasedání:
ZŠ J. A. Komenského - Znovu se vrátit k otázce kouření před školami – možnosti
zásahu a postihu. Dořešit tento problém s velitelem Městské policie Bc. Vlasákem.
Prověřit možnost zákazu kouření vyhláškou města s finančním postihem v okolí škol,
jejichž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary a totéž doporučit i
Karlovarskému kraji.
ZŠ J. A. Komenského - Možnost změny dopravního značení při vjezdu ke školní
jídelně, kde je značka Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd
povolen, změnit na Vjezd pouze pro zásobování. Je zde velké nebezpečí úrazu. Do
prostoru vjíždí hlavně rodiče a ohrožují bezpečnost dětí. Prověřit situaci do příštího
setkání.
První české gymnázium - Zrušení linky 10 – MHD? Prověřit situaci a její řešení na
základě podnětu Prvního českého gymnázia do příštího setkání – cesta z Prvního
českého gymnázia do Krajské knihovny MHD – příliš časově náročná.
ZŠ J. A. Komenského - Opakovaný dotaz na situaci s vitrínami u knihovny na Vítězné
ulici.
Zjistit majitele vitrín a prověřit možnost nápravy opakující se situace.

4) Seznam nezodpovězených dotazů dle škol:
ZŠ Poštovní
Přechod na ul. Moskevská.
Parkoviště u školy.
ZŠ J. A. Komenského
Stav komunikace pro pěší v Moravské ulici - nebezpečné!
Možnost přístavby nebo nadstavby 1. stupně ZŠ J. A. Komenského z důvodu většího
počtu žáků, možnosti přípravných ročníků.
Stále chybějící vodorovné značení z ulice Vítězná na Starou Kysibelskou.

Neutěšená situace s parkováním u školy - hlavně před a po vyučování. Možnost
vytvoření nových parkovacích prostor. Velké nebezpečí úrazu dětí.
Opakovaný dotaz - nová fasáda a okna školy - jak dopadl energetický audit školy.
Výjezd na Pražskou silnici směr od Billy. Jsou tam výmoly, málo místa pro odbočující
řidiče z Pražské silnice. Nebezpečí dopravní nehody.
ZŠ Krušnohorská
Rychlost aut.
První české gymnázium
Cyklostezky, půjčovna kol ve městě.
Špatná dostupnost do krajské knihovny.
Nedostatek zájmových aktivit.
Nedostatek brigád.
Využití KV Arény, aqvapark – větší využití pro obyvatele města.
Více parků – zeleně, absence velkého parku.
Kina ve městě, využití letního kina.
Proč máme ruskou ambasádu?
Veřejné záchody.
Možnost kontroly drog městskou policií u studentů?
Síť Wi-Fi ve městě.
Sekání trávy.
Dokončení cyklostezek - Interspar – Doubí.
Oprava nadchodu na Růžáku.
Více odpadkových košů.
Možnost placení jízdného v autobusu platební kartou.

ZŠ Truhlářská
Více úklidu v centru města (zejména u Tržnice).
Stále stejné a strašné písničky v rádiu u Tržnice.
Bezohlední řidiči MHD - často odjedou, když člověk dobíhá bus nebo ho skřípnou do
dveří.
Špatná úroveň zdravotnictví v nemocnici Karlovy Vary.
Na Rozcestí u Koníčka přechod mezi zastávkami.

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

