Plán zdraví a kvality života
2012 - 2013

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst
ČR (NSZM). Vstup do projektu „Město Karlovy Vary – Člen Národní sítě Zdravých měst
ČR“ byl schválen na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 23.
11. 2006. Současně byla přijata „Deklarace projektu Karlovy Vary – Zdravé město“, základní
dokument pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním
programu „místní Agenda 21“. Město tak potvrdilo svůj zájem být řádným členem NSZM a
zavázalo se k naplňování mezinárodně uznávaných doporučení EU a OSN v rámci kvality
veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména místní Agenda 21(MA21), místní
realizace dokumentu Zdraví 21 a místní Akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).
Ke strategickému rozvoji města v kvalitě místní Agendy 21, s cílem dlouhodobě
udržitelného rozvoje města a partnerské spolupráce s občany přispělo schválení základního
strategického dokumentu města „Strategického plánu udržitelného rozvoje města“
(SPURM) na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 17. června 2008.
Komunikující a dobře spravované město je jednou z pěti rozvojových vizí města. Město
bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje města, o rozvoj
partnerství soukromého a veřejného sektoru ve městě. V tomto duchu bude vytvářet
podmínky pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, o rozvoj společenského
dialogu ve městě i pro rozvoj aktivit občanských organizací. Smyslem těchto aktivit je
posilovat v občanech pocit sounáležitosti s městem a odpovědnosti za jeho osud, vzhled i
veřejné dění a budovat tak prostředí pro růst politické kultury při správě věcí veřejných.
Komunitní Plán zdraví a kvality života představuje dohodu – formulaci problémů z pohledu
veřejnosti. V plánu jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví
obyvatel města.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Do komunitního Plánu zdraví a kvality životy jsou zpracovány výstupy z Fóra
Zdravého města Karlovy 2012, nevyřešené podněty z Fóra Zdravého města
Karlovy Vary 2011 a podněty z ověřovací ankety, jež tíží značnou část obyvatel
Karlových Varů.
Komunitní plán bude sloužit jako podklad pro proces strategického plánování a řízení,
zejména pro tvorbu akčního plánu SPURM. Při pravidelné roční aktualizaci bude
komunitní Plán zdraví a kvality života poskytovat zpětnou vazbu o rozsahu realizace
jednotlivých oblastí rozvoje města.
Komunitní Plán zdraví a kvality života Karlovy Vary je veřejnosti k dispozici
prostřednictvím DataPlánu NSZM na http://dataplan.info/cz/karlovy-vary v sekci „Jaké
problémy vidí lidé a odborníci“ http://dataplan.info/cz/karlovy-vary/ocima-lidi. DataPlán
NSZM nabízí nejen příjemné uživatelské rozhraní, ale současně několik možnosti zobrazení
jak celého komunitního plánu (tabulkové, strukturované, detailní, speciální), tak pouze
nejpalčivějších problémů města Karlovy Vary v podobě „10P“.
Informační systém DataPlán NSZM umožňuje zároveň sledovat proces realizace
jednotlivých projektových záměrů města a jejich provázanost na rozpočet města, a
průběžné vkládání dat o realizovaných projektech i roční aktualizaci zrealizovaných aktivit.
Občané města Karlovy Vary měli možnost vyjádřit se k výstupům z Fóra Zdravého města
Karlovy Vary 2012 v podobě „10P“ (desatera problémů města Karlovy Vary), které proběhlo
dne 13. Září 2012 v Lidovém domě ve Staré Roli.

Výstupy z Fóra Zdravého města 2012
Pořadí
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Výsledky definovaných problémů po ověření anketou
Problém
Snížit ceny jízdného v MHD
Řešit problematiku bezdomovců
Omezit hazard (herny) – Rybáře, Stará Role
Podpořit volnočasové aktivity pro mládež (plochy, program)
Zajistit finance na opravu škol. budov (Školní, Truhl., Tuhn.)
Udržet hřiště v ZŠ Truhlářská a zkultivovat okolí
Vybudovat chodník Růžový Vrch – Sedlec
Vybudovat centrum ve Staré Roli (sport, kultura)
Zachovat veřejné městské lázně (relaxace, regenerace)
Zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV II. a Horním nádražím
Preferovat zeleň před výstavbou
Podpořit vysoké školství
Zajistit bezproblémové soužití s občany na ubytovnách
Osadit orientační tabuli při příjezdu do města (pro turisty)
Snížit ceny bazénu pro seniory (příspěvek), Alžbětiny lázně
Kontrolovat kvalitu zeleně u panelových domů
Vytvořit prostor pro společenská sdružení

Počet hlasů
124
103
97
86
79
68
62
56
52
51
47
43
26
22
16
10
9

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
Veřejná správa, informovanost,
strategický rozvoj
Plánování rozvoje města
Revitalizace městských prostranství a
revitalizace sídlišť

Vzdělávání a osvěta

Životní prostředí

Vysoké školství ve městě
Zlepšení podmínek pro vzdělávání a
osvětu

Zvýšení úrovně čistoty veřejných
prostranství
Zkvalitnění zimní údržby
Zlepšení údržby zeleně
Omezení hlučnosti
Rozšíření sortimentu městského mobiliáře

Zdravý životní styl, prevence,
zdravotnické služby

Podnikání, ekonomika,
cestovní ruch
Podnikání ekonomika
Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního
ruchu
Instalace ukazatelů pro orientaci turistů
při příjezdu do města

Podpora zdravého životního stylu

Doprava
Kultura, sport, volný čas
Rozvoj podmínek pro sport a pohybové
aktivity ve městě
Kultura ve městě

Sociální problematiky, bydlení,
sociálně patologické jevy
Rozvoj sociálních služeb a poradenství
Řešení sociálně patologických jevů
Snížení kriminality ve městě
Rozvoj technické vybavenosti města
Problematika národnostních menšin

Zkvalitnění městské hromadné dopravy a
dopravní obslužnosti
Budování cyklostezek a cyklotras ve městě
Zvýšení dopravní bezpečnosti a zklidnění
dopravy ve městě
Zlepšení pěší dostupnosti
problematických míst města

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
A. Veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj
A.1 Plánování rozvoje města
A.1.1 Revitalizace ulice Závodu míru, Stará Role
A.1.2 Zrekonstruovat Horní nádraží
A.1.3 Revitalizovat Dolní nádraží
A.1.4 Zabránit dalším výstavbám v Tuhnicích
A.1.5 Chybějící bistro, solidní občerstvení na Dolním nádraží a informační tabule
A.2 Revitalizace městských prostranství a regenerace sídlišť
A.2.1 Zajistit finance na opravy školních budov (Tuh., Školní, Truhl.)

10P

A.2.2 Udržet hřiště v ZŠ Truhlářská a zkultivovat okolí

10P

A.2.3 Opravit chodník a schodiště od objektu Dvořákova ul. („16“) k nákup. centru

A.2.4 Stará Role – neopravené, hrbolaté chodníky
A.2.5 Zrekonstruovat chodníky v Rybářích
A.2.6 Zrekonstruovat chodník v Okružní ulici, Stará Role
A.2.7 Opravit chodníky – Rosnice, Vančurova ulice
A.2.8 Moskevská ulice – rekonstrukce, přechody pro chodce

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
B. Životní prostředí
B.1 Zvýšení úrovně čistoty veřejných prostranství
B.1.1 Odpadkové koše v místě zrušených pískovišť
B.1.2 Lokalita pod Drahomírou – problematická pro úklid
B.1.3 Kontrola a zajištění úklidu hradu v Tuhnicích na velké louce
B.1.4 Čistota ve městě
B.1.5 Chybí odpadkové koše a sáčky pro pejskaře
B.1.6 Odpady a prostory kolem popelnic – Ondřejská, I. P. Pavlova
B.2 Zkvalitnění zimní údržby
B.2.1 Zlepšit zimní údržbu komunikací
B.2.2 Zajistit údržbu povrchů frekventovaných komunikací a chodníků ve městě
B.3 Zlepšení údržby zeleně
B.3.1 Preferovat zeleň před výstavbou

P

B.3.2 Kontrolovat kvalitu zeleně u panelových domů

P

B.4 Omezení hlučnosti
B.4.1 Zabránit rušení nočního klidu a ničení majetku na Růžovém vrchu
B.4.2 Nepovolit noční hlučné hudební produkce včetně lázeňského území
B.4.3 Zajistit dodržování nočního klidu po 22 hodině.
B.5 Rozšíření sortimentu městského mobiliáře
B.5.1 Přidat osvětlení a zábrany podchodu v Bohaticích

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
C. Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby
C.1. Podpora zdravého životního stylu
C.1.1 Zachovat veřejné městské lázně (relaxace, regenerace)
C.1.2 Snížit ceny bazénu pro seniory (příspěvek), Alžbětiny lázně

10P
P

C.1.3 Veřejné městské lázně se širokou nabídkou relax. a regen. aktivit přístupné pro všechny

D. Kultura, sport, volný čas
D.1 Rozvoj podmínek pro sport a pohybové aktivity ve městě
D.1.1 Podpořit volnočasové aktivity pro mládež (plochy, program)

10P

D.1.2 Vybudovat centrum ve Staré Roli (sport, kultura)

10P

D.1.3 Vytvořit prostor pro společenská sdružení
D.1.4 Vybudovat halu pro míčové sporty
D.2 Kultura ve městě
D.2.1 Obnova stálého divadelního souboru ve městě
D.2.2 Nedostatek akcí pro seniory

P

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
E. Sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy
E.1 Rozvoj sociálních služeb a poradenství
E.1.1 Bydlení – malometrážní byty
E.1.2 Výstavba Domova pro seniory

E.1.3 Zachovat současný Domov důchodců ve Staré Roli
E.2 Řešení sociálně patologických jevů
E.2.1 Řešit problematiku bezdomovců

10P

E.2.2 Zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV II. a Horním nádražím

10P

E.2.3 Zajistit bezproblémové soužití s občany na ubytovnách
E.2.4 Zajistit bezpečnost v ulicích

E.2.5 Řešit divoký výlep plakátů mimo plakátovací plochy
E.2.6 Řešit vandalství sprejerů
E.3 Snížení kriminality ve městě
E.3.1 Zvýšit bezpečnost v nočních hod.na všech přístupových trasách pro pěší do Bohatic
E.3.2 Ochrana obyvatel a majetku města před skupinami nepřizpůsobivých, bezdomovců,
romských i jiných cizineckých skupin
E.3.3 Větší kontrola akcí na Sokoláku, mladiství požívají ve velkém množství alkohol
E.4 Rozvoj technické vybavenosti města
E.4.1 Vybudovat inženýrské sítě a kanalizaci v Cihelnách
E.5 Problematika národnostních menšin
E.5.1 Zrušit ruské nápisy na českých kamenných prodejnách

P

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
F. Vzdělávání a osvěta
F.1 Vysoké školství ve městě
F.1.1 Podpořit vysoké školství

P

F.2 Zlepšení podmínek pro vzdělávání a osvětu
F.2.1 Nedostatek moderních učebních pomůcek
F.2.2 Dopravní hřiště

F.2.3 Finance na primární prevenci

G. Podnikání, ekonomika, cestovní ruch
G.1 Podnikání, ekonomika
G.1.1 Omezení hazardu

10P

G.1.2 Podpora drobného podnikání v jednotlivých částech Karlových Varů
G.1.3 Omezení prodeje alkoholu a cigaret u vietnamských prodejců
G.2 Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
G.2.1 Instalace ukazatelů pro orientaci turistů při příjezdu do města

P

Oblasti Plánu zdraví a kvality života
H. Doprava
H.1 Zkvalitnění městské hromadné dopravy a dopravní obslužnosti
H.1.1 Snížit ceny MHD

10P

H.1.2 Nízkopodlažní autobusy na linku č. 21
H.2 Budování cyklostezek a cyklotras ve městě
H.2.1 Více propagovat cyklodopravu a pěší

H.2.2 Podporovat cyklodopravu
H.2.3 Jízdní pruhy pro cyklisty, stojany na kola na veřejných místech, plán cyklostezek
H.3 Zvýšení dopravní bezpečnosti a zklidnění dopravy ve městě
H.3.1 Přechody pro chodce – Drahovice, Vítězná
H.3.2 Přechody pro chodce – nám. Dr. M. Horákové
H.3.3 Rosnice – omezit rychlost dopravy
H.4 Zlepšení pěší dostupnosti problematických míst města
H.4.1 Vybudovat chodník – Sedlec – Růžový Vrch

10P

