
Zápis z diskusního fóra  

 

Datum konání: 30. října 2019 od 17:00 hod. 

Místo konání: jídelna ZŠ Dukelských hrdinů, ul. Jízdárenská 

Městská část: Tuhnice, centrum, lázeňská část 
 

 

Realizované akce - 2018 

 Ul. Chelčického, rekonstrukce – cca 6,2 mil. Kč 

 Cyklostezka podél Ohře Doubský – Dvorský most – cca 13,2 mil. Kč 

 Venkovní bazén, nové sociální zařízení – cca 5,3 mil. Kč 

 Oprava Divadelního náměstí – 2,2 mil. Kč 

 Oprava Horovy ul. -  4,7 mil. Kč 

 Oprava plochy před Mlýnskou kolonádou – 2. etapa – 1,2 mil. Kč 

 Oprava cestiček ve Smetanových sadech – 2,4 mil. Kč 

 Obnova zábradlí podél Západní ulice  - 0,3 mil Kč 

 Oprava části ul. Krále Jiřího – 0,8 mil. Kč 
 

Realizované akce - 2019 

 Oprava Moskevské ul. – 1,140 mil. Kč 

 Oprava části ul. Kr. Jiřího – 1,0 mil. Kč 

 Oprava části ul. P. Velikého – 0,5 mil. Kč 

 Oprava ul. Brigádníků – 1,7 mil. Kč 

 Oprava ul. Petřín – 0,5 mil. Kč 

 Oprava ul. Bulharská a Jugoslávská – 2,4 mil. Kč 

 Obnova VO – Bulharská ul. – 0,3 mil. Kč 

 Oprava části ul. Západní – 1,750 mil. Kč 

 Oprava ul. Škroupova – 0,9 mil. Kč 

 Obnova VO Škroupova ul. – 0,3 mil. Kč 

 Výsuvné sloupky – uzavření vjezdu do LÚ – Zámecký vrch a Divadelní 
náměstí – 1,6 mil. Kč 

 Parkoviště – KOME, Poštovní dvůr, bývalý areál Kattenbecku 

 Potřebná obnova VDZ 

 Zvýšený přechod – Moskevská ul. (bezpečnost chodců, školáků) 

 Rekonstrukce ul. Moravská a Hynaisova – cca 40 mil. Kč 

 Rekonstrukce Koptova mostu – cca 8,2 mil. Kč 

 Ul. Ondříčkova – cca 8,3 mil. Kč 

 ZŠ Dukelských hrdinů – hřiště – cca 5 mil. Kč 

 Havarijní oprava části oplocení u objektu Svahová 1169/26, Karlovy Vary - 
907 264 Kč včetně DPH 



 Rekonstrukce střechy nad kinosálem, zateplení stropu, odvodnění střechy a 
pasáže - kino Čas, T. G. Masaryka 3/541, Karlovy Vary -  2 781 765 Kč včetně 
DPH 

 Opěrná zeď Svahová ul. – realizováno 2019 – 2 255 tis. Kč 

 Opěrná zeď vnitroblok I. P. Pavlova a nábř. J. Palacha – realizováno 2019 – 
2 112 tis. Kč 

 Oprava popelnicového stání vnitroblok I. P. Pavlova a nábř. J. Palacha – 
realizováno 2019 – 51 tis. Kč 

 Instalace dřevěných zábran na opěrné zdi v ulici Pod Jelením Skokem – 
realizováno 2019 – 137 tis. Kč 

 Stabilizace svahu za objektem kina Čas – realizuje se od 07/2019 do 11/2019 
- 9 mil. Kč (plán na rok 2020 – 10 mil. Kč) 

 

Připravované akce – 2020 (návrh do rozpočtu města) 

 Oprava ulice Šumavská 

 Obnova zábradlí – Západní ulice, zastávka MHD 

 Oprava ulice Kr. Jiřího – zbývající část 
 

 

Diskuse: 
Poděkování vedení města za podporu spolku „Žijeme Tuhnice“, který pořádá 
drobné akce. 
V návaznosti na schodkový rozpočet města, můžeme počítat s podporou města 
v příštím roce, nejen náš spolek, ale i ostatní? 
Vedení města chce podporovat spolky v jednotlivých čtvrtích města ke spokojenosti 
občanů. S vaším spolkem jsme domluveni na společné schůzce a o výši finanční 
podpory budeme společně diskutovat.  
 
Jakým způsobem bude zajištěna obsluha výsuvných sloupků v lázeňské části 
pro majitelé bytů a domů, provozovatele nemovitostí, zásobování, obsluhu 
obchodů apod.? 
Tato problematika se řeší již delší dobu. Vedení města se s větší částí majitelů a 
provozovatelů ul. Petra Velikého sešlo a řešilo tuto situaci.  
Součástí sloupku bude SIM karta, napojená na wi-fi. Městská policie bude spravovat 
evidenci tel. čísel, které budou mít přístup ke zmíněné SIM kartě a na zavolání 
sloupek odblokují na dobu nezbytně nutnou, potřebnou ke vjezdu nebo výjezdu. 
Většina provozoven ze zmíněné ulice má však také přístup z ul. Pod Jelením 
skokem. Zásobování provozoven je tedy zajištěno. 
Na Lučním Vrchu není možnost zastavit, zaparkovat ani pro majitele 
nemovitostí a bytů. Totéž platí pro Divadelní náměstí, není zde žádná šance 
zaparkovat na parkovací automat.  
Navrhujeme k této problematice si domluvit osobní schůzku.   
Nedostatečná kontrolní činnost strážníků v ulici Tržiště. Kamerový systém jistě 
vše zaznamenává i přes noc. 
Jedná se o záležitost 3 roky nazpět a bohužel s tímto zpožděním je to bez možnosti 
reakce ze strany vedení městské policie. Tato problematika je velice náročná, na toto 
téma si můžeme pohovořit osobně, hlídka zde nemůže stát non-stop. 



Vyjádření velitele MP Bc. Marcela Vlasáka po diskusním fóru: 
Nedostatečná kontrolní činnost strážníků v ulici Tržiště. Městská policie 
prováděla intenzivní kontroly lokality při zavedení dopravního značení. V současné 
době kontrolu provádí vzhledem k dalším povinnostem namátkově. Souběžně 
monitoruje průjezdy pomocí technického zařízení. Dlouhodobá hodnota počtu 
průjezdů v obou směrech je necelých 1 500 denně, což je na úrovni 62 % původní 
hodnoty před zavedením opatření. Pokud se hodnota zvýší, kontrola strážníků se 
rovněž zvýší.  
Městská policie vítá aktivitu vedení města k zavádění technických zařízení, které 
efektivněji nahradí personální zdroje. Strážníci v nepřehledném úseku se zákazy 
stání a tedy absencí míst pro odbavení přestupku musí ve špičce během hodiny 
zkontrolovat přes 100 vozidel. To není ani fyzicky možné, proto probíhá při kontrole 
logická selekce vozidel. 
 
Pochvala - v ul. Ondřejská probíhá téměř každý den kontrola strážníky městské 
policie.  
Každý den touto ulicí projíždí velké vozy na vývoz odpadu a ničí ji. Tato ulice je 
i spojovací mezi lázeňským územím a Drahovicemi, ale není úplně 
reprezentativní – stav budov, nepořádek ve dvorech.  
Ve městě nám fungují 3 společnosti, které mají s vlastníky nemovitostí sepsané 
smlouvy, vedení města nemůže jednotlivcům určovat, s kým smlouvu sepsat. 
Zmíněné společnosti mají své vlastní svozové harmonogramy. 
Ke kontrolám u nádob na separovaný odpad dochází a spolupracujeme i s obyvateli 
v ulici, kteří jsou s námi v kontaktu ohledně vývozu těchto nádob. 
V rámci Asociace hotelů a restaurací můžeme apelovat na nepořádek ve dvorech, 
ale jinak město nemá oprávnění k návštěvě těchto prostor. 
V příštím roce má dojít k celkové opravě a rekonstrukci ul. Bezručova, v rámci níž 
proběhne oprava cesty od bývalého Jara až k hotelu Thermal a tato cesta by mohla 
být pro turisty reprezentativní jako spojovací. 
Doporučení - nepořádek ve dvorcích řešit ve spolupráci s hasiči. 
 
Bude provedena oprava ulice i od kaple? 
To bohužel ne, ale o stavu této části víme a budeme se snažit najít v budoucnu 
finanční prostředky v rozpočtu i na ni.  
 
V Tuhnicích  v ul. Šumavská před školou jsou 4 velké nádoby na odpad, je tam 
neskutečný nepořádek. Je možné sem zřídit denně úklidovou četu, jako to mají 
ve Staré Roli? 
Úklid u stanovišť má na starost společnost AVE odpadové hospodářství, současně si 
mapujeme i tyto situace sami a vysíláme tam zaměstnance Správy lázeňských parků, 
kteří také zajistí úklid.  
 
V Tuhnicích se má prý budovat hotelový komplex na pozemcích bývalé 
základní školy až ke kurtům.  
Město na začátku letošního roku oslovil potencionální investor s vybudováním tzv. 
aquaparku (vodní svět). Na vyžádání nám byly předloženy podklady, které po 
prozkoumání z naší strany nebyly úplné, došlo k vyžádání dalších doplňujících 
podkladů a informací.  Po obdržení všech důležitých podkladů se město k této situaci 
vyjádří zprávou v Radě města a poté i v Zastupitelstvu města.   



Znamená to tedy, že o tom město uvažuje a zajistí nějaké náhrady za 
sportoviště?  
Město o tom neuvažuje, dostalo pouze nabídku na využití prostor. Až obdrží precizní 
podklady, dojde k jejich prozkoumání a následně vyjádří svůj názor a bude oslovena i 
veřejnost k vyjádření názoru. Jedná se o projekt v přesahu několika volebních 
období. 
 
Proč se v Karlových Varech nepodporuje městská cyklistika? Chybí motivace, 
stojany a také Tuhnická stezka „odnikud nikam“…… 
Momentálně se připravuje projektová dokumentace na ul. Krymská a ul. Charkovská, 
kde se uvažuje o cykloúsecích v rámci schváleného cyklogenerelu. Do toho probíhá 
příprava 5 úseků nově vzniklých potencionálních cyklostezek. V Tuhnicích se to týká 
uzlu ul. Šumavská a Západní u Tuhnické lávky. 
Projekt „Bikesharing“ pro Karlovy Vary nebyl důkladně zpracován, šlo o hrubý návrh, 
bez zpracovaných podkladů odborníky. Z naší strany došlo ke schůzkám se dvěma 
největšími poskytovateli bikesharingu v ČR, kteří nám představili své projekty, avšak 
jedná se o velmi nákladný projekt. Podporujeme městskou cyklistiku, a proto se 
zabýváme i tímto tématem do budoucnosti.   
  
Proč nemáme parkovací dům v centru? 
Společnost TEI zpracovala projektovou dokumentaci na 5 parkovacích domů v okolí 
vnitřního lázeňského území, v rámci toho proběhl soudní spor, který byl dořešen 
zhruba před dvěma roky. V rámci generelu dopravy se bude dopracovávat „řešení 
dopravy v klidu“ v celém území města Kalovy Vary, jehož součástí budou i návrhy na 
parkovací domy. 
 
Stará vodárna – co je pravdy na tom, že její městská část má být 
rozparcelována a rozdána neziskovým organizacím a kterým? 
Existují dvě varianty, jedna tzv. občanská, kde budou neziskové organizace, galerie 
apod. a druhá komerční, která má podobné využití. Město se sešlo s oběma zájemci 
s cílem o předložení ekonomické rozvahy udržitelnosti předložených projektů a jejich 
vzájemné spolupráce.  V současné době čekáme na jejich předložení. 
Také jsme se přihlásili s tímto brownfieldem na Vysokou školu ekonomickou 
s rekultivací zmíněného prostoru, aby nám byla poskytnuta pomoc odborníky v rámci 
projektu, a čekáme, zda byl náš projekt vybrán. V rámci dotačního titulu „Restart“ 
město podalo žádost o dotaci a čekáme na výsledek. V případě úspěchu můžeme 
získat až 2 miliony Kč na přípravu projektu. 
 
Kdy bude opravený bazén v Thermalu. 
Bazén je v majetku Ministerstva financí ČR, které v rámci rozpočtu vyčlenilo zhruba 
700 mil. Kč na řešení EPC projektů. Z této částky je na opravu bazénu vyčleněno 
120 mil. Kč. Byla podepsána smlouva se spol. Saunia, která by měla být 
spoluinvestorem a profinancovat zhruba 30 mil. Kč do vnitřního vybavení bazénu. Do 
roku 2023 by měl být bazén přístupný veřejnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Parkoviště v ul. Vrázova pro zaměstnance úřadu města - Lázeňské lesy byly 
vždy tabu pro vjezdy. Nalezněte jiné řešení, nepůsobí to pro veřejnost dobře. 
Nově nebyla zřízena žádná parkovací místa pro zaměstnance magistrátu v této ulici. 
Zjistíme, o kolik parkovacích míst se jedná a pokusíme se vyřešit parkování 



v parkovacím domě na ul. Dr. Milady Horákové. Ul. Vrázova patří k Tuhnicím, 
nejedná se však ještě o Lázeňské lesy. 
 
Stav černé zvěře v Lázeňských lesích, v Tuhnicích. Dá se se situací něco dělat? 
Ze strany myslivců a Lázeňských lesů dochází k intenzivnímu lovu nejen na Tuhnické 
louce, kde byly postaveny nové posedy. Větší problém je však v Drahovicích, kde se 
divoká prasata pohybují v obytných zónách a kde je lov zakázán. 
Odstřel je prováděn v jakých hodinách? 
V noci mezi 22 – 3 hod. je intenzita pohybu zvěře aktuální. 
 
Závěrem pozvala paní primátorka účastníky diskusního fóra na vánoční trhy.  


