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Fórum města Karlovy Vary 2015
Letošní páté Fórum města Karlovy Vary, ve kterém měli občané možnost přímé debaty
s vedením města o jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje a plánovaných projektech,
proběhlo 15. dubna ve společenském sále Alžbětiných lázní. Do diskuse na téma občan a
úřad; životní prostředí a čistota města; kultura, sport, volný čas; zdravý životní styl, prevence,
zdravotnické služby; sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy; vzdělávání a
osvěta; podnikání, ekonomika a cestovní ruch a doprava se zapojilo bezmála na šedesát
účastníků.
Nejprve bylo vypořádáno takzvaně „10P“ z loňského fóra, kterých bylo ve skutečnosti 7. Část
problémů byla vyřešena a zbylá část je v procesu řešení, které bude trvat v řádu několika let.
Následně se přešlo k debatě, z níž byly formulovány problémy pro letošní rok. Občané usedli
k pěti stolům, kde u každého z nich byl přítomen minimálně jeden zástupce z řad vedení
města. Společně pak prodiskutovali a následně vybrali 3 problémy za každý stůl z oblastí
udržitelného rozvoje města. Z debaty vzešlo celkem 14 problémů, které občany města
Karlovy Vary trápí. Mezi nejvíce diskutovaná témata, která se shodně umístila na 1. - 2.
místu patřilo otevření veřejných WC a koncepce dopravy – řešení centra města. Po celou
dobu konání fóra panovala velice příjemná atmosféra.
Přestože informace o konání akce byla zveřejněna na všech výlepových plochách ve městě,
v Karlovarských Radničních listech, na webu města, v autobusech MHD, v Alžbětiných
lázních a na sociální síti, byla účast občanů na Fóru města Karlovy Vary nižší než
v předchozích letech. Jelikož jsou názory občanů pro vedení města důležité, bude se město
snažit akci více propagovat za pomoci dostupných médií.
Výstupy Fóra města Karlovy Vary budou nyní předloženy k prověření anketou a následně
bude takzvaných „10P“ předloženo Radě města Karlovy Vary k projednání.
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Definované problémy Statutárního města Karlovy Vary před
ověřením anketou
Definovaný problém
Otevřené veřejné WC
Koncepce dopravy - řešení centra města
Omezení autodopravy v centru, R6, cyklodoprava
Zvýšení lázeňského poplatku
Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů
Thermal
Využití letního kina
Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí
Vysoká škola
Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj
Územní plán – řešení centra města
Centrum - inovace
Zaměstnanost
Bezbariérovost
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