
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky definovaných problémů Statutárního 

města Karlovy Vary po ověření anketou  

2017 

 

 

 

 



Na veřejném projednání „Fórum města Karlovy Vary 2017“, které se konalo dne 12. 
4. 2017 v Alžbětiných lázních, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy 
města tak, jak je vnímají občané města. Celkem bylo definováno 14 problémů. 
Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní předpoklad pro zvýšení kvality 
života ve městě. 

Následně byly problémy formulované na veřejném projednání ověřeny anketou. 
Anketa probíhala od 27. 4. do 13. 5. 2017 a byla distribuována mezi široký okruh 
adresátů, a to prostřednictvím Karlovarských Radničních listů, Infocentra Karlovy 
Vary, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek 
místní Agenda 21 Karlovy Vary. Do ankety se zapojilo celkem 2221 respondentů, 7 
z nich však odevzdalo neplatný anketní lístek. 

Výsledky ankety ověřily výběr desatera problémů (10P) vzešlých z veřejného 
projednání. Statutární město Karlovy Vary tak získalo tzv. „ověřené problémy“ – tj. 
průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání a v rámci ankety, 
v obou případech se jedná vždy o problémy umístěné v první desítce. 

10P, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak 
respondenti v rámci otevřené ankety je následující (problémy jsou řazeny dle 
důležitosti): 
1. Komunitní centrum (pro neziskové organizace, podpora spolkové činnosti, využití 
  
veřejného prostoru) 
2. Informovanost (sociální sítě, on-line přenos, zapojení občanů do rozhodování)
  
3. Kastrační program – toulavé kočky 
4. Kultura (absence klubů, kulturní koncepce) 
5. Doprava (parkování) + terminál 
6. Stav silnic a ulic v okrajových částech města 
7. Volnočasové aktivity (cykloturistika, cestovní ruch) 
8. Tristní vztah obyvatel k čistotě města 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fórum města Karlovy Vary 2017 & anketa Desatero problémů (10P) – průnik 
fórum/anketa 

(řazeno abecedně) 
 

 

Desatero problémů města 
Karlovy Vary 

Hlasy z 
fóra 

Hlasy z 
ankety 

Pořadí  
fórum/ 
anketa 

Ověřeno 

Bazén s čistou vodou 14 74 2./11. ne 

Čistota – kultura 2 73 12./12. ne 

Doprava (parkování) + terminál 25 294 1./5. ANO 

Informovanost (sociální sítě, on-
line přenos, zapojení občanů do 
rozhodování) 

5 783 9./2. ANO 

Kastrační program – toulavé 
kočky 

4 756 10.-11./3. ANO 

Komunitní centrum (pro 
neziskové organizace, podpora 
spolkové činnosti, využití 
veřejného prostoru) 

10 787 4.-5./1. ANO 

Koše na psí exkrementy 1 81 13.-14./10. ne 

Kultura (absence klubů, kulturní 
koncepce) 

8 366 7.-8./4. ANO 

Péče o vnitřní lázeňské území 9 33 6./14. ne 

Stav silnic a ulic v okrajových 
částech města 

4 179 10.-11./6. ANO 

Stav ulic v lázeňském území 
(Moravská, Kolmá, Nebozízek) 

10 45 4.-5./13. ne 

Tristní vztah obyvatel k čistotě 
města 

8 95 7.-8./9. ANO 

Úbytek obyvatel 1 165 13.-14./7. ne 

Volnočasové aktivity 
(cykloturistika, cestovní ruch) 

12 101 3./8. ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nové problémy  –  řazeny abecedně Hlasy 
z ankety  

Bezdomovectví 1 

Bezpečnost na našich silnicích 1 

Cikánské ubytovny Charkovská, Moskevská 1 

Existence nepřizpůsobivých občanů Tuhnic Obyvatelé 
panelového 
domu ul. 
Krymská 

Hluk 1 

Nadměrné kácení stromů v lázeňském městě 
Karlovy Vary 

1 

Nadměrné kácení stromů v lokalitě U Hřbitova 
v Drahovicích 

1 

Orientace v centru – označení ulic 1 

Podpora spolků – dlouhodobá a stabilní 1 

Průběžné opravy chodníků, dopravních 
značek, nepovolené parkování aut 

1 

Torzo u Kauflandu 1 

Zrušit příkopy (širší vozovku) na ulici Východní 1 

Zvýšit kontrolu kvality oprav (ulice, chodníky) 1 

Žebrota v okolí kostela sv. Petra a Pavla a 
v okolí kolonád 

1 

 

 

 


