FÓRUM MĚSTA KARLOVY VARY
11. DUBNA 2018
ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Diskusní fórum města Karlovy Vary 2018
11. dubna 2018, Alžbětiny lázně

V pořadí již osmé Fórum města Karlovy Vary definovalo šestnáct témat, ze kterých vzejde
žebříček „10P“, tedy největších problémů města. Fórum proběhlo ve středu 11. dubna od
17.00 hod. v sále Alžbětiných lázní a z diskuse zhruba osmi desítek účastníků vzešel
seznam témat, námětů a problémů, které nyní budou předloženy široké veřejnosti
k prověření.

V úvodní části byli účastníci seznámeni s vypořádáním se loňských „10P“. Následovala
pracovní část, ve které se všichni účastníci fóra rozdělili do osmi skupin, kdy každá skupina
měla za úkol navrhnout aktuální problémy, které jsou z jejich pohledu nutné řešit.
Následovala diskusní část, ve které každá skupina vybrala svého zástupce, aby vybraná
témata prezentoval všem přítomným a označil dvě, která byla nejpalčivější a na nichž se
shodli. Celkem šestnáct zvolených témat bylo přeneseno na tabuli, aby v závěrečné části
diskusního fóra mohl každý účastník přidělit své dva hlasy.

Pořadí
1.
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3.-4.
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10.-14.
10.-14.
15.-16.
15.-16.

Výsledky definovaných problémů Statutárního města Karlovy Vary
Definovaný problém
Bazén Thermal
Cestovní ruch a lázeňství – veřejné lázně, Vřídlo
Osadní výbory pro jednotlivé čtvrti
Motivace občanů k udržování čistoty
Bytová výstavba pro mladé lidi + nedostatek míst pro seniory
v domově důchodců
Veřejný prostor – ulice, náměstí, parky
Osvěta k řádnému chování ve veřejném prostoru
Místo soch z písku sochařské sympozium
Senior expres
Atraktivní podněty pro přivedení lidí do Karlových Varů
Denní stacionář
Doprava v klidu
Spady v ovzduší
Zázemí pro mladou generaci
Úklid veřejných prostranství organizovaných městem
Údržba zeleně v okrajových částech města

Počet
hlasů
15
12
10
10
8
7
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1

Výstupy Fóra města Karlovy Vary budou nyní prověřeny anketou a výsledek, takzvaných
„10P“, bude následně předložen Radě města Karlovy Vary k projednání.

