
Zápis z diskusního fóra  

Datum konání: 2. října 2013 od 17:00 hod. 
Místo konání: Základní škola 1. máje   
Městská část: Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice 

 

Dokončené projekty: 
Doubí: 

 oprava místní komunikace K Linhartu 

 probíhá oprava schodiště v Modenské ulici 

 výměna svodidel v Plzeňské ul. 
 
Dvory: 

 oprava místní komunikace Na Průhoně 

 výstavba cyklostezky mezi Kauflandem a Intersparem 
 
Tašovice: 

 úprava návsi Tašovic 
 

 
Připravované projekty: 
Doubí: 

 zateplení budovy ZŠ 1. máje  

 

Dvory: 

 příprava opravy místní komunikace Cihelní, rekonstrukce dle rozpočtu 

 oprava místní komunikace k přejezdu, včetně ulice Jánošíkova až k lesu 

 výstavba chodníku v ul. Chodovská 

 příprava územní studie k využití prostor bývalé cihelny pro účely lesoparku 

 příprava projektové dokumentace vnitrobloku ul. Karla Kučery, včetně vegetačních 

úprav 

 

Cihelny: 

 příprava projektové dokumentace na místní komunikaci, včetně odvodnění celého 

území 

 

Tašovice: 

 osazení návsi keři (realizace 2014) 

 příprava územní studie chatové oblasti (výsledek na jaře 2014) 

 

Dotazy: 

Špatná komunikace od redukční stanice plynu k viaduktu k OD Tesco, je možná 

úprava pěšinky? 

Bude prověřeno technickým odborem, v případě rozumných finančních nákladů bude 

provedena úprava. 

 

Odvoz komunálního odpadu – proč máme dvě firmy v K. Varech? 

Město je členem Komunální odpadové společnosti, a.s., která v nejbližší době v rámci nové 

legislativy ekologické likvidace odpadu bude měnit svozy v průběhu roku 2014.  



 

Slepá ulice u lučin – úklid sněhu 

Úklid komunikací se řídí plánem údržby dle pořadí důležitosti. Technický odbor na úklid 

tohoto úseku dohlédne. 

 

Svatošská ulice – nefunguje veřejné osvětlení. Není zde chodník, je možné omezení 

rychlosti?  

Bude provedena oprava veřejného osvětlení. O problematice této ulice víme, celoročně 
řešíme vše s odborníky, vodohospodáři, statiky a stále hledáme konečné stanovisko. 
Technický odbor prověří možnost omezení rychlosti. 
 

Na Vyhlídce – častější kontrola parkování Městskou policií. 

Městská policie situaci prověří. 

 

Počítá se s hřištěm na návsi v Tašovicích? 

Hřiště v plánu nebylo, pouze byl požadavek na rovnou plochu, což je splněno. Navíc byla 

provedena instalace 2 ks hracích prvků. 

 

Může město zajistit instalaci poštovních schránek na OD Globus a OC Varyáda? 

Na jednání s Českou poštou, s. p. vzešla dohoda, že v případě požadavku ohledně umístění 

poštovních schránek v Karlových Varech, budeme kontaktovat ředitele regionu Západní 

Čechy v Plzni, zda je možné, domluvit se s vlastníkem o umístění schránky. 

 

Z Tašovic byl přemístěn kontejner na bioodpad do ulice Hradištní, z jakého důvodu? 

Tato služba je pro občany zdarma, město zajistí kontejner i na obvyklé sběrné místo. 

 

U pensionu Lukas není dodělaný chodník, již jednou hlášeno na magistrát, kdy to 

bude opraveno? 

Situaci prověříme a budeme řešit. 

Uvažuje město o kontrolách na třídění odpadu a následných postizích za nedodržení, 

jako je to v okolních státech? 

Bohužel legislativa v České republice není takto nastavena, nicméně rok od roku jsme ve 

třídění odpadu na tom lépe. Podporujeme ve výchově mládež a věříme, že do budoucna se 

situace u nás zlepší. 

 

Sběrný dvůr naproti ulici Lipová ve Dvorech – není tam asfaltová cesta, nájezd, tím 

vzniká hluk. Svoz odpadu obtěžuje v obytné zóně odérem, nepořádkem kolem atd. 

Vzhledem k těmto okolnostem lze snížit poplatky za daň z nemovitosti v této lokalitě? 

Město zjistí, zda má sběrný dvůr posouzení vlivu na životní prostředí. Budeme jednat 

s majiteli sběrného dvora o těchto negativních vlivech a snažit se je minimalizovat.  

 

Možnost snížení daně z nemovitosti v této lokalitě prověříme na odboru financí a ekonomiky. 

 

Stanoviště autobusu mimo vyznačenou zastávku (ul. Lipová, Dvory) – obyvatele 

obtěžuje hluk motoru v ranních i nočních hodinách. 

Dopravní podnik zjedná nápravu. 

 


