
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  4/2014 

Datum konání: 24. 9. 2014 od 12.45 hod 

Místo:   MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro 

Přítomni: 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) 

Zapsala:  Věra Sekyrová 

 

 

 

Program: 

 

1) Vypořádání dotazů ze zářijového zasedání 

 

ZŠ J. A. Komenského - Znovu se vrátit k otázce kouření před školami – možnosti 

zásahu a postihu. 

Městská policie bohužel nemá nástroje k regulování kouření nezletilých ve veřejném 

prostoru.  

 

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. 

V současné době by mělo být již vyřešeno. 

Úkol: Prověřit situaci na odboru technickém. 

 

První české gymnázium - Zrušení linky 10 – MHD? 
Podnět přišel pouze z Prvního českého gymnázia. Linka č. 10 byla zrušena z více 

důvodů a nebude obnovena. 

 

ZŠ J. A. Komenského - Opakovaný dotaz na situaci s vitrínami u knihovny na 

Vítězné ulici. 

V současné době nejsou vitríny využívány a jsou v havarijním stavu. Problém bude 

vyřešen v rámci rekonstrukce Vítězné ulice, která tam v současné době probíhá, 

pravděpodobně jejich odstraněním po dohodě s majitelem. 

 

 

2) Témata k diskusi zaslaná jednotlivými školami:  

 

Pokuta pro KV Arenu a její prodělečnost. 

Výše pokuty není prozatím vyměřena. Město podalo odvolání na Finanční ředitelství, 

kde běží ½ roční lhůta.  

I přes aktuální dosažení energetické úspory bude KV Arena vždy dotována, a to 

především z důvodu velké energetické náročnosti Volbou vhodné programové 

nabídky, která KV Arenu zaplní návštěvníky, se snažíme o snížení finančního deficitu.  

 

Záplava na nově zrekonstruované Vítězné. 



 

 

K záplavě došlo také v ulicích Bulharská, Varšavská a na Nábřeží. Infrastruktura je 

přizpůsobena na 15 minutové přívalové deště, tato norma však byla deštěm 3x 

překročena. Na Vítězné ulici dojde k opravě asfaltového povrchu, který byl 

reklamován Karlovarské teplárenské a dojde v brzké době k nápravě. 

 

Přechod na ul. Moskevská. 

Dopravní inspektorát Policie ČR přechod v úrovni Charkovské ulice nepovolí 

z důvodu nízké intenzity chodců. Ve městě máme více takových míst, kde bychom 

potřebovali zřídit nové přechody. Obdobný problém je u Střední zdravotnické školy, 

kde je v současné době zajištěno měření rychlosti Městskou policií. V rámci 

rekonstrukce ul. Bezručova dojde k úpravě přechodu a v ul. Americká bude zřízen 

nový přechod.  

 

Možnost kontroly drog Městskou policií u studentů. 

Kontrola je možná pouze u nezletilých na území školy, v případě dosažení plnoletosti 

studentů, kteří se nacházejí mimo areál školy, nelze řešit. Na území školy je kontrolu 

drog nutné řešit vnitřním řádem školy. 

Úkol: Zjistit možnost zajištění periodické kontroly formou preventivní osvěty s Policií 

ČR na základních a středních školách, situaci projednat s odborem školství. 

 

Opakovaný dotaz – ZŠ J. A. Komenského, nová fasáda a okna školy, jak dopadl 

energetický audit školy? 

V současné době je schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí a na 

jaře příštího roku začne rekonstrukce obvodového pláště školy. Jedná se o jednu 

z největších investic pro rok 2015 za cca 30 milionů korun.  

 

Výjezd na Pražskou silnici směr od Billy. Jsou tam výmoly, málo místa pro 

odbočující řidiče z Pražské silnice. Nebezpečí dopravní nehody. 

O tomto problému víme, je řešen v novém územním plánu, který bohužel ještě není 

schválen.   

 

Stále chybějící vodorovné značení z ulice Vítězná na Starou Kysibelskou. 

Problém bude vyřešen rekonstrukcí Vítězné ulice. 

 

Rychlost aut u ZŠ Krušnohorská. 

Na žádost vedení školy byla ulice u školy zjednosměrněna, snížení rychlosti nebude 

provedeno. Dojde k častější kontrole Městskou policií, než se zapíše řidičům nová 

situace do povědomí. 

Úkol: Zajistit dočasně kontrolu dodržování jednosměrného provozu Městskou policií 

u ZŠ Krušnohorská. 

 

Lávka na Horním nádraží – vstup na vlastní nebezpečí. 

V těchto dnech probíhá výměna dřevěných prvků na lávce – dočasná oprava. 

Zpracovaný projekt na novou lávku bude zrealizován v rámci rekonstrukce Horního 

nádraží, která je pozdržena převodem majetkoprávních vztahů z Českých drah na 

Správu železniční a dopravní cesty.   

 

Neutěšená situace s parkováním u ZŠ J. A. Komenského – hlavně před a po 

vyučování. Možnost vytvoření nových parkovacích míst. Velké nebezpečí úrazu. 



 

 

Jedná se o opakovaný dotaz. Byly prověřeny možnosti týkající se vzniku nových 

parkovacích míst, která by vznikla na úkor zeleně. Projekt je připraven, ale je nutné 

brát zřetel na to, že se jedná o ekologickou školu.  

 

Sekání trávy. 

Letošní rok bylo zaznamenáno větší množství stížností, ale s ohledem na letošní 

počasí se skluzu nedalo vyhnout. Na žádost občanů probíhá v těchto dnech údržba 

cyklostezky. 

 

Úkol: Oslovit zbylé základní školy, které se dosud neúčastní studentského parlamentu. 

 

 

3) Úkoly MMKV na další zasedání: 

 

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. 

Úkol: Prověřit situaci na odboru technickém. 

 

Možnost kontroly drog Městskou policií u studentů. 

Úkol: Zjistit možnost zajištění periodické kontroly formou preventivní osvěty s Policií 

ČR na základních a středních školách, situaci projednat s odborem školství. 

 

Rychlost aut u ZŠ Krušnohorská. 

Úkol: Zajistit dočasně kontrolu dodržování jednosměrného provozu Městskou policií 

u ZŠ Krušnohorská. 

 

Úkol: Oslovit zbylé základní školy, které se dosud neúčastní studentského parlamentu. 

 

 

4) Seznam nezodpovězených dotazů dle škol: 

 

ZŠ Poštovní 

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. 

 

První české gymnázium 

Cyklostezky, půjčovna kol ve městě. 

Nedostatek zájmových aktivit. 

Nedostatek brigád. 

Více parků – zeleně, absence velkého parku. 

Kina ve městě, využití letního kina. 

Proč máme ruskou ambasádu? 

Veřejné záchody. 



 

 

Síť Wi-Fi ve městě. 

Dokončení cyklostezek - Interspar – Doubí. 

Více odpadkových košů. 

Možnost placení jízdného v autobusu platební kartou. 

Blokové čištění. 

Busking ve městě. 

 

 

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:   12. listopadu 2014  

   

Termín dalšího zasedání:     19. listopadu 2014  

Místo zasedání:       MMKV - 3. patro  

          


