
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  4/2019 

Datum konání: 25. 9. 2019 od 12.45 hod 

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

5. patro 

 

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Trtek, Josef Kopfstein, Helena Kyselá, 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 

Náměstek primátorky Mgr. Tomáš Trtek přivítal všechny přítomné a omluvil primátorku 

Ing. Andreu Pfefer Ferklovou a náměstka Ing. Petra Bursíka. 

Byl zodpovězen dotaz týkající se tenisových kurtů. 

 

2. Diskuse  

Se studenty byly prodiskutovány zaslané podněty a dotazy: 

 Více městské policie v ulicích KV – U frekventovaných přechodů u škol ráno a 

večer kvůli bezohlednosti některých řidičů. A celkově zvýšit počet pěších hlídek 

městské policie v odpoledních a večerních hodinách kvůli nepřizpůsobivosti 

některých občanů. 

 Přidělání přechodů v ulicích KV – Chtěli bychom, aby byly přidělány přechody v 

některých místech, kde nejsou a byly by tam dobrými např. Nad školou ZŠ JAK 

KV naproti lékárně, u zastávky Stará Kysibelská při přecházení na kopec k 

supermarketu Penny. 

 Využití letiště na Olšových Vratech – Chtěli bychom, aby bylo více využíváno 

letiště na Olšových Vratech. Myslíme si, že by se zde dalo 1. Zřídit více 

pravidelných linek 2. Využívat některá místa na letišti třeba ke koncertům 

(neznáme předpisy, ale myslíme si, že by to bylo možné). 

 

Dále z diskuse vyplynuly tyto podněty: 

 Příjezdová cesta k tenisovým kurtům v havarijním stavu. 

 Uzavření lávky u SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary. 

 Větší využití letiště Karlovy Vary. 

 Atletický stadion – údržba čistoty v areálu, havarijní a nereprezentativní stav, 

řešení do budoucna. 

 Projekt Cafe Rolava – aktuální stav. 



 

 

 Objekt bývalé vodárny – co je v plánu. 

 Bývalý objekt Hypernovy – probíhají tam úpravy, jaké bude jeho využití. 

 Zrušení prodeje jízdenek DPKV přes SMS zprávy. 

 Nefunkčnost chytrých zastávek – ul. Moskevská. 

 Projekt Tržnice – realizace úprav. 

  

 

Úkoly pro studenty: 

 Každá škola zaslat do 31. 10. 2019 koordinátorce na e-mail 

(v.sekyrova@mmkv.cz) rozhodnutí, zda budeme pokračovat v nastaveném 

způsobu setkávání (formát studentského diskusního fóra) nebo příští setkání 

proběhne na téma „rozpočet odboru kultury, školství a tělovýchovy“.   

 

Úkoly pro vedení: 

 Uzavření lávky u SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary – zjistit aktuální stav a možná řešení 

(odpověď byla zaslána e-mailem dne 26. 9. 2019 koordinátorům SP). 

 

 

 

 

3. Téma na příští setkání 

Bude oznámeno dodatečně. 

 

  

Termín dalšího zasedání: XX. XX. 2019   

Místo zasedání: zasedací místnost v 5. patře MMKV I.    

mailto:v.sekyrova@mmkv.cz

