
Zápis z diskusního fóra  

Datum konání: 9. října 2013 od 17:00 hod. 
Místo konání: Hostinec a pension U Kaštanů   
Městská část: Sedlec, Rosnice, Čankov 

 

Dokončené projekty: 
 
 
Připravované projekty: 
Rosnice 

 dokončení projektové dokumentace na výstavbu chodníků, realizace v roce 2015 

 

Čankov 

 výstavba chodníků v roce 2014 

 

Sedlec – Růžový vrch 

 výstavba chodníků v roce 2014 

 

 

Dotazy: 

Kdy bude nahrazena výsadba směrem z Rosnic z Vančurovy ulice? Byly tady 

pokáceny zdravé stromy kvůli záměru jednoho jediného investora. Kdy a kde bude 

nová výsadba?   

Nová výsadba na tomto místě není možná vzhledem k sítím a komunikacím. Správa 

lázeňských parků každoročně provádí výsadbu v částce 200 tisíc Kč v celých Karlových 

Varech. Město prověří majitele pozemků v okolí z důvodu možné výsadby v příštím roce. 

 

Komunikace, která vede ke Karlomixu a ostatním firmám – nedá se domluvit s majiteli 

těchto firem, aby přispěli na opravu této komunikace? 

Město prověří, zda je komunikace jejím majetkem a bude se snažit domluvit se s majiteli 

objektů na řešení. 

 

Nelíbí se nám prostředí u tržnice a průtahy s rekonstrukcí horního nádraží. 

U tržnice se dělají postupné úpravy. V letošním roce proběhla oprava obou dvou komunikací 

kolem středního ostrůvku. V případě, že se nebude muset dělat projektová dokumentace, 

město se bude snažit zvelebit ulici Varšavskou a Horovu, které opravdu nejsou pěkné. 

Úpravy se budou provádět průběžně nadále, ale s vědomím, že konečné řešení bude jiné. 

V současné době je vypsána soutěž na návrh centra, kde jedním z předmětů je i hledání 

prostoru pro terminál.  

 

Město se při jednání s Českými dráhami zavázalo k rekonstrukci (po dokončení rekonstrukce  

výpravní budovy) přednádražního prostoru a nové lávky přes kolejiště. Od roku 2012 má 

zpracovanou projektovou dokumentaci k rekonstrukci přednádražního prostoru a k nové 

lávce přes kolejiště, finanční prostředky na obě dvě tyto akce jsouopětovně každý rok  

dávány do rozpočtu města. České dráhy rekonstrukci výpravní budovy nezahájili a 

v současné době převádí tento majetek na Správu železiční dopravní cesty. Pro převod 

výpravní budovy z majetku Českých drah do majetku Správy železniční dopravní cesty 



schází souhlas Ministerstva financí, přičemž současný ministr financí je ministrem v demisi, a 

z tohoto důvodu je situace zatím neřešitelná. 


