
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  3/2015 

Datum konání: 13. 5. 2015 od 12.45 hod 

Místo:   MMKV, Moskevská 2035/21, zasedací místnost 3. patro 

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

Trantinová - vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, zástupci Městské policie Karlovy Vary - 

Bc. Marcel Vlasák, Bc. Jindřich Lát, Ing. František Škaryd, Věra 

Sekyrová, Martina Riedlová, Helena Kyselá, studenti a pedagogové (dle 

presenční listiny) 

Zapsala: Martina Riedlová 

 

 

 

Program:  

 

1) Vypořádání dotazů z březnového zasedání - činnost Městské policie Karlovy Vary 

 

 Možnost kontroly drog městskou policií u studentů  

 

Městská policie ze zákona není institucí, která řeší problematiku drog, působí pouze 

v oblasti prevence. Kontrola drog a případné postihy jsou v kompetenci Policie ČR. Na 

další koordinační setkání Statutárního města Karlovy Vary s řediteli škol budou přizváni 

zástupci Policie ČR, na kterém bude projednávána případná spolupráce v této oblasti 

v rámci stávající legislativy. Jednání proběhne v měsíci květnu, příp. červnu 2015. 

 

Karlovarský kraj jako zřizovatel středních škol se drogovou problematikou na školách 

také zabývá. Vydává ze svého rozpočtu prostředky na preventivní programy - prevence 

drogová a prevence patologických jevů. Aktuálně je z krajského rozpočtu vyčleněna 

částka 450 tisíc Kč na podporu prevence těchto jevů. Tato problematika je průběžně 

řešena s řediteli středních škol (během posledních tří let se neřešil žádný závažný případ). 

 

Drogy mimo areálu školy - Městská policie Karlovy Vary veškeré podněty a poznatky 

ohledně skutků vážících se na drogy předává Polici ČR, která je v této oblasti velmi 

aktivní. 

 

Diskuze:  

Problém kouření studentů v okolí škol – mimo areál školy. 

Tomuto jevu je velmi obtížné zamezit. Dle obecně závazných vyhlášek měst a na základě 

platné legislativy jsou vymezena místa, kde je kouření zakázáno, k těmto místům okolí 

škol nepatří. Kouření je záležitostí prevence a výchovy na školách a v rodinách. Městská 

policie organizuje v rámci prevence akce, kdy na školy, zejména na základní školy, kde je 

problém kouření žáků nejpalčivější, docházejí preventisté a hlídky městské policie a 

nárazově kontrolují kuřáky z řad žáků. Případná zjištění se předávají ve formě oznámení 

orgánu sociálně – právní ochrany dětí, rodičům a školám. 

 

 

 



 

 

Kouření na zastávkách – v těsné blízkosti zastávek kouření obtěžuje. 

Městská policie nárazově pořádá akce, které jsou zaměřeny na kouření na zastávkách. 

Zaměřují se například na zastávky autobusů na Tržnici, které jsou přestupní, setkává se 

zde velké množství lidí a kouření je zde obtěžující.  

 

Obecně závazná vyhláška města problém s kouřením vyřešit nemůže, jelikož je vždy 

podřízena národní legislativě. Jakmile je vyhláška města v rozporu s národní legislativou, 

Ministerstvo vnitra České republiky jako dozorující orgán zruší její platnost. Platný 

tabákový zákon uvádí, kde se kouřit nesmí, nikoliv kde se kouřit smí. 

 

 

 Nedostatečná přítomnost strážníků u škol 
  

Projekt „Bezpečná cesta do školy“ v Karlových Varech běží více jak patnáct let. Je to 

služba městské policie, která jí ze zákona nepřísluší. Sestává z toho, že každé ráno u 

přechodů pro chodce před školami strážníci dozorují při přecházení dětí, zastavují vozidla 

před přechody pro chodce, usměrňují děti. Městská policie disponuje určitým počtem 

strážníků a není tak schopna obsáhnout kontrolu nad všemi přechody pro chodce u škol. 

Dobré řešení by mohlo být zkoordinovat tuto službu s Policií ČR. Posílením této služby 

příslušníky z řad Policie ČR by mohla být pokryta kontrola převážné většiny přechodů u 

škol ve městě. Na nejbližším jednání Statutárního města Karlovy Vary s p. plk. Šavrňou 

bude toto téma projednáváno, aby se docílilo posunu tímto směrem. 

 

Diskuze:   

Bezohlednost řidičů z řad rodičů – parkování u škol mimo vymezené prostory. 

Řidiči způsobují svou nedisciplinovaností, bezohledným parkováním často největší potíže 

a komplikují dopravní situaci. Parkování v těsné blízkosti přechodů pro chodce vede 

k ohrožování dětí, k chaotickému přecházení dětí i mimo přechod, dochází tím k odvádění 

strážníka od své hlavní činnosti, tj. dozoru u přechodů, kdy se strážník v těchto případech 

musí zabývat usměrňováním nezodpovědných řidičů.   

 

Parkování u ZŠ Komenského – stání na příjezdové cestě nebo na zákazu stání. 

Tento problém je v řešení, bude upraveno dopravní značení, vše je již v přípravě. 

 

Nedodržování pravidel silničního provozu – omezení rychlosti u Střední 

zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické, zřízení přechodu, 

nebezpečný úsek při přecházení silnice. 

Problematika obecného povědomí. Apel na dodržování pravidel silničního provozu. 

 

Úkol: Prověřit situaci u zdravotní školy. 

 

 

 Bezdomovci u kostela ve Staré Roli  
 

Tento problém byl řešen na poradě s velitelem městské policie, kde bylo řečeno, že dohled 

nad touto situací je možný a bude zanesen do výkonu mobilní služby městské policie 

s tím, že tato problematika bude dále řešena s farářem P. V. Müllerem, který v tomto 

kostele působí. 



 

 

Obecně je téma bezdomovců sociálním problémem. Můžeme je rozdělit na 

bezproblémovou skupinu a skupinu s problémy, která se potýká s alkoholem a ti mladší 

z řad bezdomovců i s drogami. Snahou městské policie je vytěsnění bezdomovců mimo 

veřejná prostranství. Například u Tržnice spolupracuje městská policie s Policí ČR.  

Plánem do budoucna je nastavení sítě sociálních služeb, které by problém bezdomovců 

řešily a které by vedly k začlenění těchto lidí do plnohodnotného života.  

Řešením by mohlo být nařízení ústavní léčby u notorických případů, kteří se díky 

alkoholu často ocitají na protialkoholní záchytné stanici. V ústavních zařízeních existují 

programy, kdy se pacient po určitou dobu léčí, jsou mu poskytovány terapeutické služby 

apod. Zkušenosti jsou takové, že minimálně třicet procent lidí se po této léčbě vrací do 

funkčního života.  

 

Diskuze: 

Tito lidé po vykázání z veřejného prostranství nemají kam jít – v podstatě tu 

neexistuje účinná pomoc. 

Pokud se jedná o opilého člověka, který na veřejných prostranstvích vzbuzuje veřejné 

pohoršení, s tímto člověkem městská policie umí pracovat. Tento člověk se převeze po 

veškerých zákonných náležitostech na protialkoholní záchytnou stanici.  

Azylové domy mají ve svých řádech podmínku pobytu v azylovém domě a tou je 

střízlivost, člověk nesmí být pod vlivem alkoholu. Chybí tady tedy služba, která by se o 

člověka bez domova postarala, i když pod vlivem alkoholu je. 

Momentálně se v rámci preventivní skupiny na území našeho kraje připravuje seminář na 

toto téma, snahou je vytvořit podmínky pro to, aby se na tento problém upozornilo a aby 

se dosáhlo toho, že při opakovaném pobytu na záchytných stanicích by měla následovat 

ústavní léčba, jelikož tento člověk je nemocný a sám si neumí pomoci. 

 

Řešení alkoholu obecně závaznou vyhláškou  

Vyhláška v této věci postrádá smysl v tom, že případné pokuty jsou od dotyčných lidí 

nevymahatelné. Nacházíme se v rovině vymahatelnosti práva. Jediné řešení, které se 

momentálně nabízí, je kriminalizace tohoto jednání, tzn. pokusit se o zákaz pobytu. 

V případě, že se dotčený během třech měsíců na místě, z kterého byl vykázán, objeví 

znovu, jedná se o maření výkonu úředního rozhodnutí. Poté následuje zahájení soudního 

řízení a rozhodnutí soudu o trestu (výkon trestu, veřejně prospěšné práce apod.). 

 

 

2) Témata k diskuzi: 

 

 Parkoviště u školy ZŠ Poštovní  
 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo investici zhruba 1,6 mil. Kč na úpravu celé 

křižovatky a parkoviště u základní školy. Úprava se provede v souvislosti s projektem, 

který se na škole realizuje, tj. bezbariérovost školy. Tím by se dopravní situace měla 

významně zlepšit. Projekt by měl být dokončen na začátku školního roku 2015/2016. 

 

 

 

 



 

 

 Problematika heren – je nutné, aby v sousedství ZŠ Konečná fungovala herna? Je 

to v souladu s preventivním programem města – předcházet rizikovému chování 

dětí a mládeže? 

 

Na základě obecně závazné vyhlášky města, která platí již dva roky, se výrazně snížil 

počet míst, kde se herny mohou provozovat. Jedním z kritérií bylo, že herny nebudou 

provozovány v blízkosti škol. Všechny herny, které se do vyhlášky nedostaly, postupně 

zanikají. Ale protože některé herny mají hrací automaty, které nepodléhaly schválení 

Magistrátem města Karlovy Vary, ale schválení Ministerstvem financí České republiky, je 

otázkou času, kdy se dořeší všechny procedurální záležitosti v této věci (tzv. rozkladové 

řízení a další procedury s tímto spojené) a tyto herny zaniknou. Výsledný stav ve městě 

Karlovy Vary by měl být takový, že se herny v blízkosti škol provozovat nebudou. 

Městská policie provádí dva typy kontrol heren, jedna kontrola se týká deklarovaných 

heren a druhá se týká heren, které nejsou vyhláškou povoleny, ale dobíhá jim povolení 

Ministerstva financí České republiky. Jakmile vyprší lhůta, herna zanikne. Magistrát 

města Karlovy Vary je o ukončených řízeních z Ministerstva financí České republiky 

informován a tuto informaci předává městské policii, která ji zahrnuje do své kontroly.     

 

 

 Vyznačení parkovacích míst na ploše před Střední odbornou školou 

pedagogickou, Gymnáziem a VOŠ – špatné parkování, kdy dochází 

k vzájemnému blokování aut. 

 

Tento problém je městské policii znám, ale není v její gesci, aby řešila dopravní značení 

v této lokalitě. Zde je zapotřebí vznést tento podnět přímo na Technický odbor Magistrátu 

města Karlovy Vary, který jako správce komunikace rozhoduje o tom, jaké dopravní 

značení v tomto místě vznikne. 

 

Úkol: Podnět bude předán technickému odboru k prověření. 

 

 

 Horní nádraží a bezpečnost v této lokalitě – kontrola hlídkami městské policie, 

zlepšení vzhledu okolí, odstranění keřů. 

 

Horní nádraží momentálně vstupuje do rekonstrukce, staveniště již bylo předáno, tzn. tato 

situace se velmi významně změní v průběhu stavebních prací. 

Městská policie opakovaně provádí kontroly na horním i dolním nádraží. Co se týká cesty 

z horního nádraží, existuje bezpečnostní opatření, které probíhá řadu let v součinnosti 

s Policií ČR. Tato místa se pravidelně prochází, nicméně doporučení městské policie je 

vyhýbat se těmto nepřehledným místům, případně dopravovat se z horního nádraží 

automobilovou, či městskou hromadnou dopravou. Na stezce do Bohatic městská policie 

využívá služeb asistentů (APK – asistent prevence kriminality), kteří tento úsek také 

pravidelně kontrolují. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diskuze: 

Není vidět, že by se na horním nádraží započaly práce související se stavbou. 

Staveniště již bylo investorem (SŽDC) předáno vysoutěženému dodavateli. Momentálně 

jsou v řízení poměrně složité procedury, které musí předcházet zahájení prací na stavbě, 

např. zábory veřejného prostranství a další opatření s tím spojené.   

V současné době bude měsíc až měsíc a půl probíhat překládka veškeré techniky, která 

horní nádraží obsluhuje. Po ukončení překládky započnou samotné bourací práce. 

 

 

 Kontrola školáků v nákupních centrech v dopoledních hodinách 
 

To je otázka bezpečnostních agentur v nákupních centrech. 

Systém záškoláctví je nastaven tak, že pokud dítě nechodí do školy, má neomluvené 

hodiny, škola kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte a městská policie, pokud je 

vznesen požadavek, pouze spolupracuje. 

 

 

 Jak policie reaguje na busking? 

 

Nijak, buskeři by měli být limitováni určitými pravidly ve městě, zastupitelstvo města 

před cca dvěma lety přijalo doporučení pro městskou policii o pravidlech buskingu. Pokud 

bude praxe taková jako doposud, tzn. bez problémů, postoj města k buskingu bude 

liberální. 

 

 

 

3) Úkoly MMKV na další zasedání:  

 

Špatná úroveň zdravotnictví v nemocnici Karlovy Vary. 

 

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

 

Nedodržování pravidel silničního provozu – omezení rychlosti u Střední 

zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické, zřízení přechodu, 

nebezpečný úsek při přecházení silnice. 

 

Úkol: Prověřit situaci u Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické. 

 

 

Vyznačení parkovacích míst na ploše před Střední odbornou školou pedagogickou, 

Gymnáziem a VOŠ – špatné parkování, kdy dochází k vzájemnému blokování aut. 

 

Úkol: Podnět předat technickému odboru magistrátu města k prověření. 

 
 
 

 



 

 

4) Seznam nezodpovězených dotazů dle škol: 

 

ZŠ J. A. Komenského   

 Stav komunikace pro pěší v Moravské ulici - nebezpečné! 

 

První české gymnázium 

 Brigády od města – v rámci administrativy apod. 

 Proč mají Karlovy Vary ruskou ambasádu? 

 Blokové čištění. 

 Koše na tříděný odpad v centru města. 

 Úbytek parkovacích míst na nově zrekonstruovaných ulicích. 

 Koncert pro začínající hudební skupiny, např. v Letním kině. 

 Situace v KSO. 

 Videomapping – velmi hlučné (ponaučení pro další roky). 

 Důvod rozpadu koalice. 

 Cyklostezka OC Varyáda – Doubí. 

 

 

ZŠ Truhlářská 

 Více úklidu v centru města (zejména u Tržnice). 

 KKN: Nemocniční strava není „chutná“. 

 KKN: Špatná orientace v areálu. 

 KKN: Velmi nepříjemné zdravotní sestry. 

 KKN: Pavouci a praskliny na pokojích. 

 KKN: Dlouhé čekání na příjmu, ale i na pokojích (např. léky proti bolesti). 

 KKN: Zahraniční lékaři – velmi špatná komunikace, často dochází 

k nepochopení či používají hanlivé výrazy (haxna, hnáta … apod.). 

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

 

 

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

 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.). 

 Odpadkové koše (možnost více odpadkových košů před SOŠPg a VOŠ KV). 

 

 

ZŠ Konečná 

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

nebezpečí úrazu. 

 

 

Termín pro zasílání podkladů pro diskusi:  23. 9. 2015     

Termín dalšího zasedání:    30. 9. 2015  

Místo zasedání:      MMKV - 3. patro   

         


