
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  2/2015 

Datum konání: 18. 3. 2015 od 12.45 hod 

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

Přítomni: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Ivana 

Síbrtová, Věra Sekyrová, Helena Kyselá, studenti a pedagogové (dle 

presenční listiny), zástupci Dopravního podniku Karlovy Vary 

Zapsala:  Věra Sekyrová 

 

 

 

Program: 

 

1) Pozvánka na Fórum města Karlovy Vary 

Primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek pozval žáky Studentského parlamentu 

na Fórum města Karlovy Vary, které se koná 15. dubna 2015 v Alžbětiných lázních, od 

17:00 hod.  

 

2) Vypořádání dotazů z lednového a březnového zasedání  

Možnost kontroly drog městskou policií u studentů. 

Úkol: Aktualizovat stav na příštím setkání. Přizvat na koordinační schůzku zástupce 

zřizovatele středních škol - Karlovarský kraj a zástupce městské policie.  

 

Zlepšení spojení Horního nádraží a Tržnice v ranní a odpolední špičce (tj. cca. od 

7:00 – 8:00; 13:30 – 14:45) např. zavedením „školního spoje“ mezi těmito zastávkami 

v této době.  

Zavedení přímého spojení Horního nádraží a internátu v Lidické ulici (zejm. v pátek 

odpoledne – např. linka 15, vybrané spoje by mohly zajíždět k Hornímu nádraží, 

místo přes zastávku Elite v době odpolední špičky cca. 13:30 – 14:45). 

Od 1. 9. 2015 dojde k posílení školních spojů ve směru Horní nádraží – Drahovice. V 

opačném směru nebyla prokázána vytíženost spoje. Ke stejnému datu bude nasazen nový 

kloubový autobus na linku č. 3, díky kterému dojde také ke zkvalitnění spojů. 

Na základě průzkumu provedeného DPKV, a. s., byla potvrzena nízká vytíženost u linky 

č. 15, z tohoto důvodu tedy nedojde k úpravě spojů dle návrhu žáků s tím, že bude páteční 

spojení nadále sledováno. 

 

Doprava do Mezirolí, spoj jezdí jednou za hodinu. 

Úkol: Zjistit vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje k této problematice. 

 

3) Témata k diskusi: 

MHD - Přetížená linka číslo 6 - možnost nasadit  ráno a odpoledne kloubový 

autobus. 

Situace bude vyřešena k 1. 9. 2015 nasazením nového kloubového autobusu na již 

zmíněné lince č. 3. 

 

MHD - Nevhodné časy autobusů číslo 3 a 15 ze zastávky Národní směr Tržnice - žáci 

nestíhají, spoje jezdí těsně po ukončení vyučování. 



 

 

Po úvaze a prozkoumání situace ze strany DPKV nedojde ke změně časů u spojů č. 3 a 15, 

jsou vyhovující.  

 

MHD - Spoj č. 19 – žáci nestíhají školu. 

Jedná se o problém, který byl řešen již v loňském roce. Nejedná se však o zásadní 

problém. 

 

MHD - Školní spoj Bohatice (po škole). 

Lze řešit přestupem na linku č. 5. 

 

MHD - Nenavazují jízdní řády č. 6 na č. 22 ve večerních hodinách. 

Jízdní řády ve večerních hodinách navazují v rozmezí 20 minutového intervalu 

s přestupem, což je adekvátní. Dopravu lze také řešit linkou T (přímý spoj Tržnice – 

Tesco). 

 

MHD - Neuvažuje se o zřízení „školních spojů“ v době dopravní špičky. 

Školní spoje jsou v ranní i odpolední špičce dostatečně zajištěny.  

 

Projekt „ŽIVÉ PODCHODY“ -  rekonstrukce podchodů mezi třídou T. G. M. a 

Dolním nádražím. 

Kompletní rekonstrukce podchodů mezi třídou T. G. M. a Dolním nádražím proběhne 

v rámci rekonstrukce Dolního nádraží. Na základě dohody a spolupráce s městem se 

dočasně - po dobu před zahájením rekonstrukce - o podchody stará občanské sdružení 

PROTEBE live, které se snaží zajistit lepší estetickou podobu.  

 

Nedostatečná přítomnost příslušníků policie u škol.  

Městská policie disponuje určitým počtem strážníků a není možné každý den pokrýt 

přechody u všech škol v Karlových Varech. Situaci bezpečného přecházení je také nutné 

řešit s rodiči v rámci školy na třídních schůzkách. 

Úkol: Dotaz bude řešen na příštím setkání se zástupci městské policie, jedná se o 

přechody u ZŠ Truhlářská a J. A. Komenského. 

 

Přítomnost hlídky městské policie na přechodu u SPŠ keramické a sklářské z důvodu 

bezpečnosti dětí stejně jako na jiných přechodech ve městě v blízkosti škol - 

Poštovní, Dukelských hrdinů.  

Úkol: Dotaz bude řešen na příštím setkání se zástupci městské policie. 

 

Změna stání koní (namísto prostranství před hl. poštou), neustálý zápach.  
S platností od 1. 4. 2015 jsou stanoviště přesunuta na nábřeží Osvobození. 

 

KFC. 

Tato problematika není v kompetenci města Karlovy Vary. 

 

Scházení bezdomovců u kostela (Stará Role).  
Tento problém je potřeba řešit s městkou policií ve spolupráci s farářem P. V. Müllerem. 

Úkol: Dotaz bude řešen na příštím setkání se zástupci městské policie. 

 

Umístění odpadkových košů (igelitových pytlů na stojanech) do lázeňských lesů. 



 

 

Úklid lázeňských lesů zajišťují dobrovolníci. Podnět týkající se včasného svozu pytlů 

s odpadky předáme. 

  

Možnost přístavby nebo nadstavby 1. stupně ZŠ J. A. Komenského z důvodu většího 

počtu žáků, možnosti přípravných ročníků. 

Dotaz byl vyřazen na přání tazatelů – již není aktuální. 

 

Vysvětlení, proč ZŠ J. A. Komenského nebude opět zateplena a opravena, přestože to 

bylo přislíbeno a naplánováno. 

Přestože nám Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) v loňském roce akceptoval 

žádost o dotaci na zateplení ZŠ J. A. Komenského, bylo nám na podzim 2014 zasláno  

vyrozumění, že ve fondu došly finanční prostředky a projekt byl přesunut do zásobníku 

projektů. V lednu letošního roku nám bylo ze strany SFŽP ČR oznámeno, že byly 

vyčleněny finanční prostředky ve výši potřebné na realizaci našeho projektu. V současné 

chvíli je situace taková, že čekáme, kdy dostaneme pokyn k čerpání finančních 

prostředků. Město by rádo zahájilo rekonstrukci v letošním roce (o letních prázdninách), 

ale vzhledem k doložení potřebných podkladů, je možné, že bude rekonstrukce provedena 

až v příštím roce.  

 

Možnost odpadkových košů pro "pejskaře" v bohatické aleji pod Táborskou ulicí. 

Podnět máme poznamenán a bude zajištěno navýšení odpadkových košů. 

 

Stále stejné a strašné písničky v rádiu u Tržnice. 

Taro problematika není v kompetenci Města Karlovy Vary, jelikož je provozovatelem 

soukromá firma. 

 

Špatná úroveň zdravotnictví v nemocnici Karlovy Vary. 

Úkol: Přizvat na další zasedání ředitele KKN MUDr. Märze. 

 

Vitríny na Vítězné ulici - bylo přislíbeno řešení, stále jsou rozbité. 

Vitríny nejsou v majetku města, problematika se momentálně řeší s vlastníky domu, kteří 

jsou majiteli vitrín. 

 

Dokončení cyklostezek - Interspar – Doubí. 

V současné době probíhá rekonstrukce úseku Doubí – Svatošské skály. Zástupci města 

jednají s vlastníky pozemků o jejich odkupu. Tato jednání probíhají prozatím bezúspěšně. 

 

Ve Staré Roli velmi špatně viditelné přechody. 

Tento problém byl již odstraněn. 

 

Zlepšení situace okolo Nízkoprahového denního centra Armády spásy v Sokolovské 

ulici (zápach). 

Armáda spásy otevírá nové středisko v Sedlci za kostelem, kam bude přesunuta lůžková 

část a Nízkoprahové denní centrum, čímž se zlepší celková situace na Sokolovské ulici. 

Toto středisko se otevře koncem března 2015, jeho klienti budou pomáhat s údržbou 

veřejných prostranství v Sedlci. Podnět bude dále předán Armádě spásy. 

 

 

4) Úkoly MMKV na další zasedání: 



 

 

Možnost kontroly drog městskou policií u studentů. 

Aktualizovat stav na příštím setkání. Přizvat na koordinační schůzku zástupce zřizovatele 

středních škol - Karlovarský kraj a zástupce městské policie.  

 

Nedostatečná přítomnost příslušníků policie u škol.  

Dotaz bude řešen na příštím setkání se zástupci městské policie, jedná se o přechody u ZŠ 

Truhlářská a J. A. Komenského. 

 

Přítomnost hlídky městské policie na přechodu u SPŠ keramické a sklářské z důvodu 

bezpečnosti dětí stejně jako na jiných přechodech ve městě v blízkosti škol - 

Poštovní, Dukelských hrdinů. 

Dotaz bude řešen na příštím setkání se zástupci městské policie. 

 

Scházení se bezdomovců u kostela (Stará Role). 

Tento problém je potřeba řešit s městkou policií ve spolupráci s farářem P. V. Müllerem. 

Dotaz bude řešen na příštím setkání se zástupci městské policie. 

 

Špatná úroveň zdravotnictví v nemocnici Karlovy Vary. 

Přizvat na další zasedání ředitele KKN MUDr. Märze. 
 

 
 

5) Seznam nezodpovězených dotazů dle škol: 

 

ZŠ Poštovní 

 Parkoviště u školy. 

 

ZŠ J. A. Komenského   

 Stav komunikace pro pěší v Moravské ulici - nebezpečné! 

 

První české gymnázium 

 Cyklostezky, půjčovna kol ve městě. 

 Nedostatek brigád. 

 Proč máme ruskou ambasádu? 

 Veřejné záchody. 

 Více odpadkových košů. 

 Blokové čištění. 

 Busking ve městě. 

 Programové prohlášení nové Rady města. 

 

 

ZŠ Truhlářská 

 Více úklidu v centru města (zejména u Tržnice). 

 Špatná úroveň zdravotnictví v nemocnici Karlovy Vary. 

 Prudká zatáčka cestou na farmu Kozodoj - není vidět do protisměru. 

 

 

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola K. Vary 



 

 

 Popíjení alkoholu bezdomovci na Tržnici (dohlížet na dodržování vyhlášky). 

 Horní nádraží: celkové zlepšení bezpečnosti v této lokalitě (odstranění keřů a 

náletových dřevin v blízkosti přístupových cest pro pěší; posílení hlídek 

městské policie apod.). 

 Systém parkování ve městě - problém zejm. v oblasti Tuhnic (parkování blízko 

centra zdarma → obyvatelé okolních domů nemají často kde zaparkovat). 

 Omezit používání zábavné pyrotechniky během roku (mimo 31.12.). 

 

 

ZŠ Konečná 

 Oprava povrchu na hřišti za školou - umělá tráva je silně opotřebená, hrozí 

nebezpečí úrazu. 

 Přemístění herny z "hlavní trasy" kolem školy v bývalém nákupním centru na 

sídlišti. 

 

 

 

Na příští jednání bude pozván velitel Městské policie Karlovy Vary Bc. Marcel Vlasák, 

generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Josef März a Ing. Jana Trantinová, 

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

 

 

 

Termín pro zasílání podkladů pro diskusi:  6. května 2015   

  

Termín dalšího zasedání:    13. května 2015  

Místo zasedání:      MMKV - 3. patro   

         


