
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

 

Zápis číslo:  6/2015 

Datum konání: 16. 12. 2015 od 12.45 hod 

Místo: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost 

3. patro 

Přítomni: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Věra Sekyrová, 

Ing. Ivana Síbrtová, Helena Kyselá, studenti a pedagogové (dle 

presenční listiny) 

Zapsal: Bc. Jiří Vítek 

 

 

 

Program:  

 

1) Vypořádání dotazů z listopadového zasedání 

 

Prověřit možnost oddělení blokového čištění na dopolední a odpolední část: 

Z jednání se společností zajišťující blokové čištění vyšlo najevo, že rozdělení čištění ulic 

na dopolední a odpolední část je organizačně nemožné. Proto i nadále bude fungovat 

blokové čištění v režimu, jaký fungoval dosud. 

 

Diskuze:  

Odkapávající olej od auta úklidových služeb. 

Vedení města prošetří tuto situaci s dotčenými orgány. 

 

Pohyb čistících vozů po ulicích během odpolední dopravní špičky: 

Vedení města již řešilo podobnou situaci s auty svážejícími komunální odpad a bude tuto 

situaci řešit i se společností zajišťující blokové čištění. 

 

Oprava ulice Kpt. Jaroše. Prověřit délku oprav v této ulici: 

Zkrátit harmonogram oprav této ulice vzhledem k technologickým postupům bohužel 

nejde. 

 

Parkování automobilů na chodníku v Kvapilově ulici. 

Městská policie a Odbor technický v současné době prověřují situaci na místě. Možnost 

dalších parkovacích míst v navazující ulici Zbrojnická. Dále situaci pravděpodobně 

odlehčí snaha vlastníků bytů  v Kvapilově ulici vytvořit parkovací místa ve vnitrobloku 

jejich domů. 

 

Rozbahněný chodník od zastávky Krátká. 

Zpětná vazba ze strany Správy lázeňských parků, p. o. zatím není, takže se tento bod 

přesouvá na další zasedání. 

 

 

 

 



 

 

Brigády města v rámci administrativy. 

Na nastartování webu, kde by se brigády nabízely, bohužel není žádný dotační titul. Věc 

je navíc spíše v gesci úřadu práce. Při pravidelných jednáních s úřadem práce se tato 

situace bude řešit. 

 

 

 

2) Témata k diskusi: 

 

ZŠ J. A. Komenského 

Úsek Rumunská ulice – špatné osvětlení, málo světla. 

Celá ulice je poměrně špatně osvětlená, což je poměrně nebezpečné nejen pro chodce, ale 

i automobilisty. Město situaci prověří a na příštím zasedání bude informovat o tom, jak lze 

situaci se špatným osvětlením vyřešit. 

 

První české gymnázium v KV 

Vánoční trhy. 

Dotaz směřoval především k nevhodně postavené vstupní bráně na vánoční trhy a jejímu 

oboustrannému nápisu, který odcházející návštěvníky na trhy zve. 

Vstupní brána je umístěna tak, aby umožňovala vjezd většího auta (dodávky) a aby se dala 

pevně ukotvit – proto je už před Poštovním mostem. Navíc takto umístěné brány si 

všimnou lidé jdoucí po ulici T. G. Masaryka a slouží tak jako  připomenutí místa, kde se 

trhy konají. 

Dalším bodem otázky je umístění kolotočů na vánočních trzích. Město má informace od 

občanů, že jde o vhodný doplněk trhů, na zasedání studentského parlamentu zaznívaly 

spíše opačné názory. Pro příští rok se město pokusí zajistit vzhledem k vánočním trhům 

vhodnější typy kolotočů. 

Obecně během zasedání studentského parlamentu zaznívaly výtky k umístění trhů, 

sortimentu stánků atd. Město bude vyhodnocovat vánoční  trhy po jejich skončení a 

použije k výstupům i ankety, které probíhají např. na webových stránkách trhů, na 

webových stránkách magistrátu města. 

 

 

ZŠ J. A. Komenského 

Oprava zanedbané budovy Solivárna na Čertově ostrově – křoví kolem, nebezpečné, 

slouží jako veřejné WC. 

Celé území patří společnosti Karlovarské minerální vody, a. s . – řešení je na jejich straně. 

Dle pana primátora má společnost KMV, a. s. s objektem určité záměry, ale k jejich 

realizaci určitě nedojde příští rok. 

 

První české gymnázium v KV 

Dolní nádraží. 

Dotaz směřoval k tomu, v jaké fázi je revitalizace území v okolí dolního nádraží. 

V současné době se pracuje na územní studii dotčeného území, první verze studie by měla 

být na jaře příštího roku. Vypracování dokumentace k takto složitému území je poměrně 

náročné, proto je samotná realizace tak dlouhá. Město i investor mají představu, co by 

mělo na dotčeném území vzniknout. Největším problémem  je řešení dopravy na 

dotčeném území. V případě vzniku nové čtvrti se musí vyřešit  napojení na průtah 

městem, návaznost na terminál městské, meziměstské i železniční dopravy. Je potřeba se 



 

 

obrnit trpělivostí, jelikož řešení takto složitého územního celku nelze vytvořit v krátké 

době. Navíc případné rychlé a nepromyšlené řešení by mohlo mít negativní vliv na 

několik příštích generací.  

 

ZŠ J. A. Komenského 

Úsek Hůrky (silnice 48) - Olšová Vrata - Andělská Hora - jedná se o frézování obou 

pruhů  rychlostní silnice, která byla opravena nedávno. Opravy mohly probíhat na 

jiných místech, kde je to nutné. 

Vlastníkem a správcem dotčené komunikace je stát, potažmo Ředitelství silnic a dálnic. 

Město Karlovy Vary bohužel nemá a nemůže mít vliv na opravu silnice E48. 

 

První české gymnázium v KV 

Oprava chodníku před Thermalem? 

Prostranství před hotelem patří přímo vlastníkovi hotelu, tedy Ministerstvu financí ČR. 

Město jedná s vlastníkem o možných opravách a v současné době se připravuje studie a 

projektová dokumentace k revitalizaci území před hotelem. 

Diskuze: Jaká je v současné době situace s venkovním bazénem u Thermalu? Dle 

vyjádření vedení Thermalu bude bazén ještě minimálně další dva roky uzavřen a 

zakonzervován. Investiční priority hotelu jsou v současné době jiné (zateplení budovy), 

nemluvě o velmi vysoké ceně za revitalizaci venkovního bazénu. 

 

ZŠ J. A. Komenského 

Divadelní náměstí – kamenné chodníky, málo zeleně. 

Po upřesnění jde spíše o úsek „Stará louka“ – od vřídla k hotelu Pupp. Jde spíše o 

subjektivní názor, nicméně celá oblast je komplexním architektonickým dílem, do kterého 

nelze zasahovat.  

 

První české gymnázium v KV 

Proč mají Karlovy Vary ruskou ambasádu? 

Historicky byly Karlovy Vary hojně navštěvovány ruskou (dříve sovětskou) klientelou. 

V Karlových Varech není ambasáda, ale konzulát Ruské federace, který slouží občanům 

Ruska jako jakýsi servis v cizí zemi. O umístění konzulátu v dané zemi se rozhoduje na 

národní úrovni a  Karlovy Vary nemají možnost toto rozhodnutí jakkoliv ovlivnit. 

Diskuze:  

Je opravdu nutné, aby zde konzulát byl?  

Názory se mezi občany města liší, nicméně převažuje ekonomický význam – díky ruské 

klientele se v Karlových Varech opravilo několik domů a mimo jiné přináší zisky do 

cestovního ruchu (i přes pokles návštěvnosti).  Dále se diskutovalo o velkém množství 

prázdných bytů v centru města. Město nemá možnost jejich výstavbu (respektive výstavbu 

bytových domů) ovlivnit. Výstavbu schvaluje stavební úřad, a pokud investor splní 

zákonem dané povinnosti, tak není důvod stavbu jakkoliv zakazovat. 

 

První české gymnázium v KV 

Úbytek parkovacích míst na nově zrekonstruovaných ulicích. 

V případě ulice Vítězná jde o nesprávně mířený dotaz. Ve skutečnosti je zde o 14 

parkovacích míst více. V případě ulice poblíž krajské nemocnice jde o standardně 

opravenou komunikaci včetně chodníku. Navíc ve vzdálenosti 5 metrů od zakřivení 

vozovky žádné auto stát nesmí. 

 



 

 

3) Úkol na příští zasedání 

Zjistit možnosti zlepšení osvětlení v ulici Rumunská. 

 

 

 

4) Seznam nezodpovězených dotazů dle škol: 

 

První české gymnázium v KV 

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

 Cyklostezka OC Varyáda – Doubí. 

 Hydepark v Radničních listech - vyjádření k názorům občanů. 

 

 

 

Termín pro zasílání podkladů pro diskusi:  11. 2. 2016  

    

Termín dalšího zasedání:    17. 2. 2016  

Místo zasedání:      Magistrát města K. Vary - 3. patro

            


