
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  1/2018 

Datum konání: 7. 2. 2018 od 12.45 hod 

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

5. patro 

 

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

Ing. Jan Klíma, Věra Sekyrová, studenti a pedagogové (dle presenční 

listiny) 

 

Zapsal: Věra Sekyrová 

 

Upozornění:   Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio 

   záznam a fotografie.  

 

Program:  

 

1. Úkoly pro MMKV z minulého setkání 
Zjistit od městské policie pokutování za znečišťování veřejného prostranství – 

odhazování nedopalků i psích exkrementů. 

Za minulý rok bylo na pokutách obecně za znečišťování veřejného prostranství 

vybráno v řádu několik desítek tisíc Kč. Psí exkrementy jsou řešeny městskou policií 

průběžně i nárazově, ale jedná se o trvalý problém, který bude nadále řešen. 

Město se v letošním roce aktivně zapojilo do kampaně „Chceme čisté město“, spojené 

s tříděním odpadu a likvidací černých skládek, do které se můžete zapojit. Jedná se o 

celoroční akci, na jejíž propagaci město vyčlenilo 1,2 mil. Kč.  

 

Zajistit ceduli „Pozor, vstup na staveniště“ u kruhového objezdu v ul. Kollárova. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o pozemky města, nelze je osadit cedulemi. 

V současnosti zde neprobíhá žádná aktivita, pokud se stav změní, vyzveme majitele 

k osazení značek „Zákaz vstupu na staveniště“ nebo „Pozor, procházíte staveništěm“. 

 

Zjistit od Ing. Kučery ze Správy lázeňských parků možnost brigád. 

Od  července do září se můžete ucházet o brigády, týkající se venkovních prací, jako 

např. úklid parků apod. O brigády se smí ucházet i studenti mladší 18 let, kteří smí 

vykonávat činnost max. 6 hodin denně. 

 

 

 

2. Diskuse – nový vizuál plakátů na diskusní fóra jednotlivých městkých částí 

Zástupci firmy Media a.s. představili studentům nově navržené grafické vizuály, do 

kterých zapracovali zaslané podněty od žáků. Na plakáty bude nově doplněn QR kód 

z důvodu snadnější a větší informovanosti občanů města. 

ZŠ J. A. Komenského na základě zaslaných podkladů uspořádala na 2. stupni anketu, 

ve které žáci hlasovali pro nové nebo staré vizuály. S těsným rozdílem zvítězily 

návrhy nové. 



 

 

Většina žáků škol se shodla na skutečnosti, že konání diskusních fór zaregistruje 

v případě, že se diskusní fórum koná na jejich škole. Přidáním QR kódu, který bude 

přesměrován na stránky města do sekce „místní Agenda 21“ budou občané 

informováni o diskusních fórech, včetně zápisů i z předchozích fór. Dalším 

doporučením ze strany žáků bylo zvětšení písma na plakátech u termínu a místa 

konání. 

Veškeré připomínky budou zapracovány do nových vizuálů. 

 

Diskuse: 

Kde všude se vyvěšují plakáty na diskusní fóra? Ještě jsem je nikde neviděl. 

Plakáty jsou vylepovány na výlepových plochách Agentury Boom Karlovy Vary, která 

disponuje cca 60 výlepovými místy formátu A3, dále jsou vyvěšeny v autobusech 

MHD firmou W&P, která má k dispozici taktéž cca 60 míst formátu A4. Jsou 

distribuovány za spolupráce členů Pracovní skupiny místní Agendy 21 do všech 

mateřských a základních škol. Snažíme se je distribuovat na veřejná místa vždy po 

dohodě s majiteli provozoven (zdravotní střediska, infocentrum, knihovny apod.), 

nepodporujeme však černé výlepy. 

  

 

3. Nezodpovězené dotazy z únorového setkání 

 Zvyšování cen jízdného a přeplněné nebo naopak prázdné linky autobusů. 

Úpravou cen jízdného bylo zasaženo pouze jednorázové jízdné a to z 18 Kč na 20 Kč, 

včetně časového omezení z 30 minut na 20 minut.   

Dopravní podnik nově nabízí mobilní aplikaci, při jejímž využití u jednotlivých jízd 

získáváte úsporu ve výši 5 Kč na jednu jízdu. Časové jízdné ani studentské jízdné 

nebylo nijak zasaženo a ceny zůstávají zachovány.  

Téma přeplněných nebo prázdných linek MHD se řeší a bude se řešit neustále. Ve 

spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy Vary je sledována špička i sedlo, změny 

v průběhu ročních období, dny v týdnu apod. Všechny tyto aspekty jsou zohledněny i 

v nasazení autobusů v rámci stavu vozového parku. Nejedná se o konstantní 

problematiku, a proto dochází neustále k úpravám a optimalizaci obsluhy MHD, aby 

se podmínky přizpůsobovaly aktuálnímu stavu.  

Školní spoj č. 12 jedoucí z ul. Čankovská směr ul. Lidická, kdy se na Tržnici změní na 

č. 3 (školní autobus - čas 7:35 hod.), nejezdí ráno již několik let kloubový, ale 

obyčejný a je přeplněný. 

Tento problém se již řešil v loňském roce na Studentském parlamentu se zástupci 

Dopravního podniku Karlovy Vary, kteří přislíbili přidání kloubového autobusu 

směrem ke gymnáziu v čase 7:45 hod. Situaci prověříme. 

Linka č. 17 ve 13:47hod. z Dalovic do K. Varů je taktéž přeplněná. 

Linka č. 18 od Tržnice do garáží MHD a poté směrem k hornímu nádraží je 

permanentně nevytížená.  

Pochvala za zastávku u KV Areny, která byla na znamení a nyní funguje 

plnohodnotně. 

Vaše podněty budou předány Dopravnímu podniku. 

Jízdné na rozhlednu Diana je pro občany Karlových Varů nevlastnící Karlovarskou 

kartu drahé, stojí 80 Kč. 

Lanovka na rozhlednu Diana není součástí MHD na rozdíl od lanovky na Imperial. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o turistickou atrakci, kterou nevyužíváte denně, se cena 

nejeví vysoká. Ostatní lanovky v republice mají vyšší jízdné.  



 

 

Další stránkou je ekonomická část, kdy se snažíme provozovat lanovku v ekonomické 

nule, případně v minimálních ztrátách. Tomu odpovídá propočet jízdného. 

 

 Málo akcí ve městě, například k 17. listopadu. 

Ano, v letošním roce se akce k 17. listopadu nepořádala s ohledem na konání akcí 

v předešlých letech, o které nebyl valný zájem ze strany veřejnosti. Jedná se také o 

svátek studentů, nejen ve spojitosti se sametovou revolucí. 

Velmi často si tyto akce pořádají studenti sami a město se nebrání případné podpoře či 

pomoci. Je to námět k zamyšlení pro studenty. 

Obecně akcí ve městě rok od roku přibývá. Je to jedno z témat k řešení na budoucí 

setkání Studentského parlamentu, porovnáme např. letošní a loňský rok. 

 

Nedostavěná cyklostezka Varyáda – Doubí. 

Cyklostezka se již staví, práce probíhají i přes zimu a propojení bude ukončené na 

přelomu května a června. Ke zdržení došlo z důvodu výběrového řízení. 

 

 

4. Téma na příští setkání 

Své návrhy a podněty týkající se vzniku Kanceláře architektury města (organizace, 

která by měla dozorovat, řídit, koordinovat rozvoj města, zásadní investiční aktivity 

města, historické dědictví města), zasílejte průběžně koordinátorce na e-mail 

v.sekyrova@mmkv.cz, nejpozději však do 11. dubna 2018. Na setkání vám bude 

představen nový architekt Petr Kropp.      

 

  

Termín dalšího zasedání:    11. 4. 2018 od 12:45 hod.  

Místo zasedání:      Magistrát města K. Vary - 5. patro 

mailto:v.sekyrova@mmkv.cz

