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Vzhledem k pokračující pandemii covid-19 nebylo možné ani v letošním roce uspořádat
diskusní fórum, na kterém vedení města diskutuje s občany města Karlovy Vary, a společně
vybírají témata, která vidí občané jako základní předpoklad pro zvýšení kvality života ve
městě. Ta se následně ověřují anketou. Namísto obvyklého Fóra města Karlovy Vary proběhla
v měsíci červnu tzv. zjišťovací anketa. Z této ankety vzešlo 29 témat viz níže.
Podněty do ověřovací ankety (řazeno abecedně):
Ještě více omezit vjezd do lázeňského území
Nebudovat další amfiteátr na Rolavě, zrekonstruovat letní kino
Nedevastovat lázeňské lesy
Nezadlužovat město
Omezit zbytečný letecký provoz
Omezit zbytné projíždění autobusů kolem Smetanových sadů - například meziměstské linky
Oprava chodníku v Bezručově ulici
Opravit radikálně chodníky v Horních Drahovicích
Parkovací dům
Podpořit nové pracovní příležitosti, nové investory, stávající podnikatele, pronajímatele
Posílit bezpečnost, omezit drogy a kriminalitu
Posílit klid v lázeňském centru - méně hlučných akcí, méně dopravy, akce pořádat mimo
lázně
Přilákat více turistů a lázeňských hostů
Rekonstruovat Krymskou ulici
Řešit brownfieldy, proluky, zanedbané parcely
Řešit průtah a obchvat města
Šance mladým a místním kapelám, nejen drahé hostovačky
Větší pozornost městským částem mimo centrum
Více košů na cyklostezkách
Více parkovacích míst v centru a v Charkovské
Více zapojovat občany do rozhodování města, větší informovanost
Více zařízení pro obyčejné seniory, ne luxusní nedostupný nový domov ve Staré Roli
Vybudování veřejných toalet v okolí Tržnice a výrazně označit stávající
Vyřešit problematické ubytovny - Charkovská, Drahovice
Vytvořit koncepci rozvoje města
Zamezit nadměrnému hluku na Rolavě
Zastavit projekt Náplavky - ohrožuje zeleň
Zastavit zásobování Billy kamiony ve Smetanových sadech - jsou hlučné a ruší - dříve sem
zajížděla jen menší nákladní auta
Zlepšit možnosti cyklistické dopravy

Tato témata byla ověřena v měsíci říjnu již standardní formou, tedy ověřovací anketou, v níž
každý hlasující označil maximálně dva problémy, které považoval za nejzávažnější a které by
dle jeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. Prvních 10 problémů, které
obdržely nejvíce hlasů je našich 10P.

Po schválení Radou města Karlovy Vary bude s výstupy seznámena veřejnost prostřednictvím
Karlovarských radničních listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a
facebookových stránek „místní Agenda 21 Karlovy Vary“.
Obě ankety proběhly jak elektronickou formou a to na webové stránce Magistrátu města
Karlovy Vary www.mmkv.cz tak listinnou, kdy občané mohli vyplnit dotazník zveřejněný v
Karlovarských radničních listech a odevzdat jej na Informačním pultu Magistrátu města
Karlovy Vary. Obou anket se zúčastnilo celkem 504 respondentů, 25 z nich bylo neplatných.

