
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

 

Zápis číslo:  1/2016 

Datum konání: 17. 2. 2016 od 12.45 hod 

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

3. patro 

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

Ing. Jan Klíma, Věra Sekyrová, Martina Riedlová, Helena Kyselá, 

studenti a pedagogové (dle presenční listiny) 

Zapsal: Bc. Jiří Vítek 

 

 

 

Program:  

 

1) Vypořádání dotazů z prosincového zasedání 

 

ZŠ J. A. Komenského 

Prověřit situaci se špatným osvětlením v ulici Rumunská: 

V ulici Rumunská se bude dále pokračovat v rekonstrukci, součástí bude i osazení dalších 

lamp veřejného osvětlení. 

 

Diskuze:  

Částečně šlo i o to, že některé lampy jsou příliš vysoké a svítí občanům do oken. 

Vedení města prošetří možnost snížení lamp veřejného osvětlení. 

 

 

2) Témata k diskusi: 

 

První české gymnázium Karlovy Vary 

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

Letní kino jako prostor je použitelné. Další možnosti jsou v Lidovém domě ve Staré Roli, 

do budoucna je možnost pořádat hudební akci ve volnočasovém areálu Rolava. Vedení 

města předá podnět společnosti KV CITY CENTRUM, s. r. o., která by mohla na základě 

podnětu od kapel či tazatele uspořádat soutěž mladých/začínajících kapel. Dále vedení 

města tazatele požádalo o průvodní podnět – informaci o počtu kapel a jejich zájmu na 

pořádání soutěže. 

 

Diskuze: 

Je možné ze strany města zajistit zkušebny pro kapely? 

Jediným možným prostorem je Divadlo Husovka, kde by ovšem zkoušky nemohly kolidovat 

s večerním programem. Vedení města prověří i další možné prostory pro zkušebnu. Je 

třeba počítat se stavebními i hygienickými pravidly, kterými se případná zkušebna, resp. 

prostor pro zkušebnu bude muset řídit. Další problém může být případná nezletilost členů 

kapel – bude nutné zařídit jejich dozor. Vedení města požádalo tazatele o kontakt na 

osobu zodpovědnou za zprostředkování informací. 

 



 

 

První české gymnázium Karlovy Vary  

Cyklostezka OC Varyáda – Doubí. 

Dnes dopoledne proběhlo finální jednání s vlastníky pozemků na trase dotčené 

cyklostezky. Rada města a Zastupitelstvo města Karlovy Vary budou schvalovat výkup 

pozemků. V případě bezproblémového průběhu výkupu (březen 2016) se podá žádost o 

dotaci. Pokud bude vše probíhat bez problémů, tak by stavební práce mohly začít 

v polovině roku a celá část cyklostezky by mohla být hotová na podzim. Na tuto část 

stezky bude navazovat odbočka ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. 

 

Diskuze: 

Plán na výstavbu dalších cyklostezek? 

V rámci IPRÚ je na letošní rok plánováno několik cyklostezek. V rozpočtu města se počítá 

s výstavbou lávky přes Horní nádraží (součástí páteřní linie). Dále se počítá s opravou 

stávajících a budování dalších cyklostezek tak jak jsou uvedeny v „Cyklogenerelu“, ten je 

dostupný na: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=488. 

Město plánuje vytvoření „Plánu mobility“, kde bude mimo jiné řešena i cyklodoprava. 

 

První české gymnázium Karlovy Vary 

Hydepark v Radničních listech - vyjádření k názorům občanů. 

Tazatel považuje za vhodné, aby na názory a podněty ze strany občanů bylo v 

„Hydeparku“ i reagováno. Vedení města se domnívá, že principem „Hydeparku“ je 

možnost vyjádřit svůj názor, tato aktivita není směřována k rozvíjení velké diskuze nad 

konkrétním problémem. „Hydepark“ je spíše rubrika pro názory občanů. Relevantní 

podněty či dotazy město samozřejmě řeší, jen ne přímo v této rubrice. 

 

 

ZŠ Truhlářská  

Zábradlí u silnice - u Penny ve Staré Roli - chodník z parkoviště vede z kopce 

směrem k silnici - chodí tam maminky s dětmi, senioři - nebezpečí vběhnutí nebo 

vpadnutí do vozovky. 

Vedení města prověří situaci a do příštího zasedání studentského parlamentu zjistí 

možnosti zabezpečení zmiňovaného místa. 

 

ZŠ J. A. Komenského 

Špatný stav komunikací: ulice Jízdárenská, 5. května, Ulice Motýlek. V ulici 

Gagarinova ve směru k Domu s pečovatelskou službou. V ulici Jabloňové chybí 

přechod u dětského hřiště. 

Ulice Jabloňová – kompletní rekonstrukce ulic je naplánována na roky 2016/2017. 

Ulice Jízdárenská – oprava by měla proběhnout v letošním roce. 

Ulice 5. května – rekonstrukce ulice je odvislá od rekonstrukcí ulic Vrchlického a 

Anglická, kde město v současné době řeší problémy s peticemi místních obyvatel. Studie 

opravy ulice Vrchlického je v současné době v připomínkovém řízení u Police ČR. 

Ulice Kpt. Malkovského – vedení města zjistí, zda je tato ulice v seznamu plánovaných 

rekonstrukcí. 

Ulice Gagarinova – chodník zničený prorůstajícími kořeny stromů - vedení města zjistí, 

zda je tato ulice/chodník v seznamu plánovaných rekonstrukcí. 

 

Diskuze: 

Zničené pruhy zeleně u mateřské školy na ulici Lidická. 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=488


 

 

Řešení tohoto problému souvisí s řešením dopravní situace v oblasti ulic Vrchlického a 

Anglická. Na vyřešení tohoto problému bude navazovat problematika parkování u MŠ 

v ulici Lidická. Parkování na zeleni bude řešit Městská policie. 

Chodník v ulici Poděbradská – studie rekonstrukce celé ulice je dlouhodobě zpracovávána 

a připravována, ale oprava se bohužel nemůže dostat před jiné, důležitější investice. 

V současném programovém období EU není oprava místních komunikací podporována, 

proto bude rekonstrukce ulic v nevyhovujícím stavu probíhat pomaleji než dříve. Město 

stav komunikací sleduje a průběžně se je podle jejich stavu snaží opravovat. 

 

První české gymnázium Karlovy Vary 

Informace o plánovaném obchvatu města. 

Ideálním stavem pro Karlovy Vary by byl obchvat vedený ve směru Bohatice, Otovice, 

Sedlec, Stará Role a u Jenišova se napojí na stávající silnici R6. Bohužel je to stav, který 

není v dlouhodobé koncepci ŘSD jako majitele dotčené komunikace. ŘSD  bude uvažovat 

o stavbě obchvatu až po dokončení kompletní silnice R6 – tedy v horizontu cca 30-35 let.  

 

ZŠ J. A. Komenského 

Možnost většího množství „cyklopruhů“. 

Dotaz řešen v rámci dotazu „Cyklostezka OC Varyáda – Doubí“. 

 

ZŠ Truhlářská 

Častěji zvýrazňovat přechody pro chodce, aby byly viditelné. 

Město se snaží přechody zviditelňovat, rádo by je i osvětlilo veřejným osvětlením, ale vše 

se musí konzultovat s Policií ČR – výsledky jsou tedy viditelné později, než by se na 

první pohled zdálo. 

 

ZŠ Truhlářská 

Moc výrazné neonové světlo na nemocnici - lidé co bydlí v okolí, nemohou spát (tzv. 

světelný smog). 

Dotaz bude směřován k radním Karlovarského kraje – vlastníkům Karlovarské krajské 

nemocnice. Problém řeší také stavební úřad. 

 

ZŠ Konečná 

Trvale špatný stav komunikace v ulici Konečná – každým rokem je povrch 

„opravován“ záplatami, další rok jsou díry znovu, pouze větší, běžně jsou chodci 

postříkáni vodou z kaluží i při pomalém průjezdu aut po silnici. 

Vedení města zjistí, zda je tato ulice v seznamu plánovaných rekonstrukcí. 

 

ZŠ Konečná 

Vydláždit logicky vychozenou cestičku ze sídliště kolem hřiště směrem k Rolavě. 

Vedení města do příštího zasedání studentského parlamentu zjistí možnosti vydláždění 

vyšlapané cestičky. 

 

ZŠ Konečná 

Aktualizovat nutnost opravy povrchu na hřišti – majetek města, levnější je určitě 

menší oprava než celková rekonstrukce. 

Vedení města po konzultaci s vedením školy ví o nevyhovujícím stavu hřiště. 

Rekonstrukce bude v rozpočtu města nejpozději na příští rok. 



 

 

První české gymnázium Karlovy Vary 

Autobusy, které mají konečnou zastávku na Tržnici, často zastavují naproti 

prodejně kuchyní. Především ve špičce je obtížné bezpečně přejít silnici k přestupu 

na další autobusy. 

Přestup na další autobusy, které mají zastávku přímo na terminálu, je velmi nebezpečný. 

Návrh na možné zastavování autobusů na „ostrůvku“ v areálu terminálu. 

Vedení města prověří možnosti změny míst pro zastavování autobusů s DPKV a.s. 

 

První české gymnázium Karlovy Vary 

Dolní nádraží. 

Developer, majitel pozemku má snahu zde vybudovat obchodní centrum, novou čtvrť a 

terminál pro veškeré druhy dopravy. 

Developer se v současné době snaží komerčně využít pozemek, jde jen o stav v mezidobí 

přípravy projektové dokumentace potřebné k realizaci výše uvedených staveb. Vše závisí 

také na možnostech developera, jde tedy o akci v řádu desítek let. 

 

První české gymnázium Karlovy Vary 

Mrtvé čtvrtě podél průtahu, chátrající bývalý zimní stadion. 

S chátrajícím zimním stadionem nemůže město nic dělat – je ve vlastnictví soukromníka. 

I další objekty nacházející se v této oblasti jsou ve vlastnictví soukromých osob. Do doby 

než budou objekty ohrožovat obyvatele města, nemá samo město mnoho možností jak 

situaci řešit. 

 

Diskuze: 

Mototechna na rozcestí. 

Objekt je ve vlastnictví soukromých osob, které nejsou schopny se dohodnout ani mezi 

sebou. Město má tedy v tomto případě svázané ruce. Již proběhly statické zkoušky objektu, 

ale objekt jim bohužel vyhověl. 

 

Vřídelní kolonáda. 

Staticky je hala nad hlavním vývěrem absolutně nevyhovující, proto město rozhodlo o 

přesunu vývěru Vřídla na jiné místo (ke konci dubna 2016). Souběžně se připravuje 

oprava haly a bude probíhat diskuze nad novou podobou stávajícího objektu. 

 

3) Úkoly na příští zasedání 

Zjistit možnost snížení lamp veřejného osvětlení v ulici Rumunská. 

Informovat společnost KV CITY CENTRUM, s. r. o. o možnosti pořádání soutěže 

začínajících kapel. 

Vedení města prověří možné prostory k zajištění prostor ke zkoušení pro začínající kapely. 

Zjistit možnosti zabezpečení chodníku u dětského hřiště ve Staré Roli (ulice Okružní).  

Vedení města prověří, zda jsou ulice Kpt. Malkovského, ulice Konečná a chodník v ulici 

Gagarinova zařazeny do plánovaných rekonstrukcí. 

Zjistit možnost výstavby chodníku směrem ke koupališti Rolava. 

Dotaz na intenzitu neonu na Karlovarské krajské nemocnici na radní Karlovarského kraje. 

Informace pro DPKV a.s. o nevhodném/nebezpečném zastavování autobusů v ulici 

Varšavská. 

 

 

 



 

 

 

 

4) Seznam nezodpovězených dotazů dle škol: 

 

ZŠ J. A. Komenského 

Možnost dětského koutku v Krajské nemocnici. 

Špatný stav jízdních řádů na autobusovém nádraží. 

Špatný stav schodiště mezi ulicemi Vítězná a Ondříčkova. 

Odvozy odpadkových košů – ul. Vítězná, Čertův ostrov, oblast Drahovic – koše jsou stále 

přeplněné. 

Možnost většího množství kontejnerů – elektro, textil, bio odpad. 

 

 

 

Termín pro zasílání podkladů pro diskusi:  13. 4. 2016  

Termín dalšího zasedání:    6. 4. 2016  

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

            


