Zápis ze zasedání Studentského parlamentu
Zápis číslo:
Datum konání:
Místo:

1/2019
13. 2. 2019 od 12.45 hod
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost
5. patro

Přítomni:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zemanová, Ing. Petr
Bursík, Bc. Jan Kopál, Ing. Pavlína Stracheová, Věra Sekyrová a
studenti a pedagogové (dle presenční listiny)

Zapsal:

Věra Sekyrová

Upozornění:

Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio
záznam a fotografie.

Program:
1. Úvod
V úvodu zasedání „Studentského parlamentu“ se nové vedení představilo všem
přítomným a primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová omluvila nepřítomnost
náměstka Ing. Tomáše Trtka a informovala studenty, že jim bude zasláno dotazníkové
šetření (anketa), týkající se jejich názoru na vizi města s prosbou o vyplnění do příštího
setkání.
2. Diskuse na téma „UNESCO “ a „Očekávání od nového vedení“
Primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová informovala všechny přítomné o
aktuálním stavu města Karlovy Vary versus UNESCO, ale i o vstupu ostatních států.
Studentům nastínila plány a vizi města z pohledu nového vedení města.
Následovala diskuse nejen na výše uvedená témata. Diskutovalo se také o školních
autobusech, rezidenčním parkování, řešení parkování turistů v období MFF, letním kině,
referendu týkající se Vřídelní kolonády, rekonstrukci horního nádraží, inteligentních
zastávkách, Karlovarské kartě, volebním programu ANO (propojení všech způsobů
dopravy, mimo letecké), kině ve Staré Roli a veřejném osvětlení města.
Ze zaslaných dotazů a podnětů byly v průběhu diskuze zodpovězeny tyto:
 Karlova univerzita – projekt fyzioterapie.
 Pobočka vysoké školy v Chebu - Karlovy Vary jako krajské město bez
vysokoškolského vzdělání?
 Odchod lidí z Karlových Varů.
 Chce paní primátorka v nejbližší době něco změnit a co konkrétně?
 Kolik peněz stojí město MHD zdarma pro seniory a studenty MHD zdarma?
 Přetížené a prázdné dopravní linky-možnost využití více specializovaných
dopravních prostředků (autobus s harmonikou, mikrobusy a autobusy na zemní
plyn či elektřinu).









Kdy a zda bude výstavba nového dopravního terminálu na území Dolního nádraží.
UNESCO - myslíte, že je dobře, aby město vstupovalo do UNESCO, když naopak
některá města nejen v ČR přemýšlí o vystoupení z této organizace, je si vedení
města vědomé, že pokud budou KV součástí UNESCO, povede to k velkému
navýšení jednodenních turistů, kteří nepřináší obraty místním hoteliérům, také by
se chtělo zamyslet nad otázkou: A CO MÍSTNÍ OBYVATELÉ, kteří v této
lokalitě bydlí, nebudou mít více starostí a papírování např. při rekonstrukci domu?
Doubský most - stojí nové vedení za názorem, že se s ním nemohlo dříve nic
dělat? Nemohl by být alespoň otevřený pro pěší, když se na něm nic neděje?
Vřídelní kolonáda.
Kdy a zda se plánuje rozšíření Chebského mostu, tak aby byl 4 proudový
(vycházím ze studie k úpravě prostorů Dolního nádraží a jeho okolí) a s tím
související úprava křižovatky u Becherovky?.
Kremační pec.

Nezodpovězené dotazy:
 Bikesharing.
 Koše a lavičky v centru.
 Budoucnost studentského parlamentu.
 Lázně I.
 Prostor bývalé vodárny.
 Akvapark.
 Jaké větší investice do výstavby má v plánu nové vedení města?
Úkoly:
Mgr. Tomáš Trtek
 Zjistit do příštího setkání aktuální stav optimalizace MHD
 Možnost zavedení školních linek.
 Prodloužení linky č. 22 až do Lokte.
Ing. Petr Bursík
 Kino ve Staré Roli – aktuální informace.
 Ověřit informace o veřejném osvětlení.
3. Téma na příští setkání
Doplnění dotazů na probraná témata (UNESCO a očekávání od nového vedení) zasílejte
do 28. 3. 2019 na e-mail: v.sekyrova@seznam.cz.

Termín dalšího zasedání:
Místo zasedání:

3. 4. 2019 od 12:45 hod.
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20
Karlovy Vary – zasedací místnost v 5. patře

