Zápis z diskusního fóra

Datum konání:
Místo konání:
Městská část:

29. dubna 2015 od 17:00 hod.
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
Stará Role, Počerny

Realizované akce v roce 2014
Dokončené projekty IPRM IOP:
 park v ulici Dvořákova
 ulice Karlovarská
 vnitroblok ul. Truhlářská
 vnitroblok Závodu Míru
 revitalizace oblasti okolo ul. Hlávkova
 ulice Závodu Míru – chodníky
Stará Role:
 zateplení fasády objektu ZŠ Truhlářská
 sanace objektu ZŠ Truhlářská – ulice Školní
 Lidový dům - výměna oken
 Lidový dům - rekonstrukce restaurace
 odstranění garáží na bývalém tržišti Stará Role za Lidovým domem
 modernizace silnoproudé elektroinstalace objektu hasičské zbrojnice Kostelní 10
 zateplení obvodových zdí budov 2. Mateřské školy Karlovy Vary, o. p. Fibichova 5
 modernizace objektu Školní 742, Karlovy Vary, včetně opatření ke snížení
energetické náročnosti
 modernizace silnoproudé elektroinstalace – hlavní rozvody nízkého napětí, Základní
škola Truhlářská 19/681
 odstranění staveb garáží v havarijním stavu - lokalita Jabloňová
 úprava terénu - lokalita Jabloňová
 odstranění nepovolené zděné stavby v havarijním stavu
 odstranění nepovolené zděné stavby v havarijním stavu a dřevěné kůlny sousedící se
stavbou
Počerny:
 vybudování chodníku v ulici Chodovská (Počerny)
 vybudování návsi a navazujících chodníků
 oprava cesty k chodovskému potoku
Plán na rok 2015
Probíhající projekty IPRM IOP:
 vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská, termín dokončení 5/2015
 obnova ulic a chodníků ve Staré Roli, termín realizace 5 – 10/2015, jedná se o
chodník podél ulice Okružní, úsek komunikace z ulice Hlávkovy, Truhlářská a
Dvořákova ulice, ul. Závodu Míru od Borové k Fibichově, Školní a Kladenská ulice,
ulice Tuhnická a Dvořákova, chodník podél Okružní ul. směrem k Závodu Míru,
Hornická kolonie, Třešňová ulice



revitalizace veřejného prostoru – park za Lidovým domem ve Staré Roli, termín
realizace 6 -11/2015 (celková revitalizace území mezi ulicemi Truhlářská, Školní,
Hlávkova a bytovým objektem Dvořákova), projekt řeší jak úpravu komunikací,
chodníků, tak rovněž dopravu v klidu. Souběžně je zpracováván projekt parkových a
sadových úprav.



revitalizace veřejného prostoru části sídliště ul. Fibichova a Janáčkova ve Staré Roli,
termín realizace 7 – 10/2015, záměrem je revitalizace řešeného území v Karlových
Varech, v ulici Fibichova, Janáčkova a v navazujícím okolí. Dopravní systém řešené
části sídliště zůstane nastaven jako jednosměrný provoz ulicemi Fibichova a
Janáčkova.

Počerny
 plánovaná rekonstrukce uvnitř Počeren, zpracována projektová dokumentace

Dotazy:
Zajímá mě, zda už skončilo vysekávání stromů v okolí Staré Role. Bylo jich odstraněno
zbytečně mnoho, stačilo je jen prořezat.
K prořezání stromů došlo na základě zpracované projektové dokumentace, kterou zpracovali
zahradní projektanti a dendrologové. Z velké části došlo k odstranění stromů nemocných či
napadených, zdravé byly odstraněny pouze z důvodu, aby ustoupily komunikaci, případně
pro přípravu nového veřejného prostoru. Pod poštou vznikne náves, kde dojde posléze
k osazení cca 30 nových stromů. V parku za Lidovým domem bude provedena sadová
výsadba v hodnotě cca 2,5 mil. Kč, tím dojde k navrácení zdravé zeleně do této lokality.
Je nutné brát zřetel na výrazný problém se starými, nemocnými nebo poškozenými stromy,
které jsou nebezpečné jak pro obyvatele, tak pro majetek. Za vzniklé škody pak zodpovídá
město, které bez dendrologického průzkumu nekácí stromy. Město pravidelně monitoruje
celkový objem dřevní hmoty na území města a její hodnoty se zvyšují. Karlovy Vary opravdu
zůstávají zeleným městem, což prokázal nedávno zveřejněný průzkum, kdy naše město je
nejzelenější v porovnání s ostatními městy nad 50 tis. obyvatel v ČR.
Stromy označené křížkem byly vyjmuty z plánu kácení na popud Odboru životního prostředí
Magistrátu města Karlovy Vary a Správy lázeňských parků. V průběhu léta budou probíhat
odborné řezy, dojde tedy k prořezávce stromů, kdy budou odstraněny suché a nebezpečné
větvě, jedná se však o zdravotní a bezpečnostní řezy.
Do Staré Role již několik let jezdí linka č. 3 a 13 prakticky ve stejný čas a pak se čeká
cca 15 minut na další spoj. Proč spoje nejezdí jako dříve, s rozumným rozestupem?
U linky č. 3 a 13 v současné době nelze zajistit lepší stav spojů než je nyní s ohledem na
vztah k Sokolovské ulici, Rozcestí u Koníčka, přestupy na jiné spoje a je to také řešení i pro
Tuhnice. Rozdělení linek č. 3, 1, 13, 15, 2 a 6, což jsou páteřní linky, je takto postaveno, aby
bylo vyhověno co největšímu počtu cestujících. Cokoliv by se posunulo ve Staré Roli, by
mělo negativní dopad na výše jmenované.
Již třetí rok poukazuji na to, že linka č. 1 ráno od Tržnice odjíždí v 6:45 hod. a linka č.
15 přijíždí v 6:46 hod. a stále se s tím nic neděje.
Na základě Vaší připomínky došlo k posunutí spoje a návaznost spojů je od začátku nového
jízdního řádu zajištěna.
Komu patří hřiště za naší školou (ZŠ Truhlářská)? Jsme sportovní škola, ale hřiště ke
škole nepatří. Zároveň se nedají použít, jelikož nejsou udržovaná.
Tuto problematiku zde řešíme již několikátý rok. Hřiště nejsou v majetku města, jsou součástí
sportovní jednoty – zájmového sdružení DDM Stará Role, se kterými se nám nepodařilo na

společných jednáních sladit princip fungování ke spokojenosti všech. Ze strany města dojde
k opětovnému vyvolání jednání k této problematice.
V ulici Okružní č.p. 9, 11, 13 a 15 máme chodník v zoufalém stavu, je propadlý. Je
možné rozšířit plánované opravy v této lokalitě o tuto opravu?
V průběhu měsíce května bude zahájena již zmíněná plánovaná obnova ulic a chodníků ve
Staré Roli, ve které je oprava chodníků v této lokalitě již zahrnuta.
Na Fóru města Karlovy Vary bylo zmíněno, že seniorů v Karlových Varech přibývá, ale
lůžka v penzionech, pečovatelských domech a podobných zařízení nepřibývají. Toto
téma se nedostalo mezi vybraná na anketní lístek.
Seznam 10 P (nejpalčivějších problémů) sestavili občané města Karlovy Vary a toto téma
tam opravdu nezaznělo, ale to neznamená, že by problematika seniorů byla městu lhostejná,
to v žádném případě. Naopak, město pracuje již několik let na přípravě výstavby nového
domova pro seniory v Okružní ulici, kde by se kombinoval klasický domov pro seniory a
domov pro seniory s pečovatelskou službou. Kapacita by zde měla být taková, aby byla
dostatečná i do budoucna, předběžný plán je 100 – 120 míst. V současné době evidujeme
na 20 žádostí.
V současné době nikdo neřeší komunitní plánování. Ing. Baumanová tuto pozici
opustila a není za ní náhrada.
Ano, Ing. Baumanová odešla z místa koordinátorky komunitního plánování a nyní zastává
post starostky Nového Sedla. V současné době je situace taková, že je pověřena touto
pozicí Bc. Reischlová a není tedy pravda, že nikdo neřeší komunitní plánování.
Chtěla bych se přimluvit za všechny neziskové organizace. My nemáme důstojnou
místnost, kde bychom se mohli pravidelně scházet, aniž bychom museli platit nájem a
v případě nájmu za symbolickou 1 Kč musíme uhradit vysoké náklady za služby, viz
Lidový dům ve Staré Roli. O reakci členů Klubu důchodců na tento pronájem jistě víte
z došlé korespondence. Přihlédnout se musí taktéž k počtu našich členů,
v současnosti přibližně 60.
Nalézt prostory zde ve Staré Roli je zřejmě obtížné. V centru města se kluby příp. svazy
důchodců schází v prostorách na nám. Milady Horákové a v Úvalské ulici, které jsou buď
zdarma, nebo za zanedbatelný pronájem, ale s menší kapacitou. V případě, že si ve svém
okolí najdete odpovídající prostory, je zde možnost si zažádat o příspěvek, kde bychom Vám
jistě vyšli vstříc, za předpokladu, že se jedná o organizaci. Nicméně ve spolupráci s Vámi
a odborem majetku jistě nalezneme řešení.
Bydlím ve Dvořákové ulici a předsedám Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary
– Stará Role, které má 110 členů. Vozíčkáři se nám všichni odhlásili, jelikož se
nedostali na žádnou z našich akcí. Nyní chodíme cvičit do zdejší tělocvičny (ZŠ
Truhlářská), přístupová cesta je v katastrofálním stavu a je to obecně špatně
přístupné.
O katastrofálním stavu přístupové komunikace v zimě na hřiště jsme neměli tušení a tuto
situaci vyřešíme.
Ve Staré Roli nemáme vůbec veřejné WC, v centru s tím je také problém u Tržnice.
Co se týká veřejných WC u Tržnice, tak probíhají jednání se společností Albert, která by
měla být uzavřena do měsíce. V případě, že nedojde k dohodě při znovuotevření veřejných
WC zde, je v plánu zřídit dočasné mobilní WC na parkovišti u Varšavské ulice, než dojde ze
strany Albertu k celkové rekonstrukci toalet.
Mohou být ulice řádně označeny, tzn. v obou jejích směrech? Například Dvořákova
ulice takto označena není.

Při zateplování domů došlo k odstranění cedulí zajištěných městem a po ukončení oprav
nebyly cedule vráceny, jelikož po provedení zateplení domů se cedule nedá na fasádu
připevnit za pomocí hřebíků, ale musí se lepit. Sdružení musí nechat vyrobit na své náklady
novou ceduli a zajistit její umístění na stávající místo.
Zhruba 2 měsíce bylo rozbourané přístupové schodiště z Truhlářské ulice k OD
Centrum, které se již rýsuje a dodělává. Co bude se spodní částí pod OD Centrum?
Shodou okolností dnes proběhlo na městě jednání s firmou, která má na starost revitalizaci
prostranství pod OD Centrum, kde vznikne parkoviště, dojde k opravě zeleného parku a
vybudování nového schodiště z parkoviště. Jelikož jde o úpravy a opravy, na které čerpáme
finančních prostředků z dotačních programů, musí vše projít schvalovacími procesy, které
nelze uspíšit.
Chtěla bych se zeptat na budovu bývalých jeslí na konci Dvořákovy ulice. Z jedné
budovy je již delší dobu mateřská škola, ale druhá budova chátrá. Bude se s ní něco
dělat, jedná se vůbec o budovu města? Jednu dobu se o tento prostor zajímala i Farní
charita, která nakonec získala prostory na Letné.
Ano, tento objekt je v majetku města. Před lety byla část budovy pronajata paní Kunešové
z organizace Žirafa, která se starala o mentálně postižené a autistické děti. Tyto prostory
paní Kunešová opustila z důvodu změny činnosti podnikání, které rozšířila o další služby a
nepůsobí již v Karlových Varech. Právě tato část pak byla následně zrekonstruována pro
potřeby mateřské školy, ale o zbylou část již nebyl zájem a prostory jsou opravdu volné.
Farní charita se o tyto prostory zajímala v době, kdy byly pronajaty organizaci Žirafa, což je
několik let zpátky a současné vedení o tomto podnětu nemá dostatečné informace. Na
příštím jednání s panem Klucem z Farní charity zjistíme, zda zájem o tyto prostory stále trvá.
Je možné v období dušiček nasadit alespoň malý autobus na hřbitov do Staré Role i
do kremace, linku č. 4. V tomto období by jistě linku využilo více lidí.
Tento podnět zde zazněl poprvé, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV) se jím
bude zabývat a prověří možnosti zajištění obsluhy v těchto dnech.
Na lince č. 13 již brzy bude zajištěna dopravní obslužnost nízkopodlažními autobusy, DPKV
v nejbližších dnech očekává dodání 3 ks nových autobusů. V průběhu září by měl být dodán
kloubový nízkopodlažní autobus, který bude nasazen v ranních hodinách na linku č. 3, která
je maximálně vytížená. Na základě těchto skutečností dojde k výraznému zlepšení
obslužnosti.
Chodím pěšky a vadí mi cyklisti na chodnících. Jsem špatně slyšící a nedávno se mi
stala příhoda, kdy do mě zezadu narazila cyklistka a ještě mi vynadala. Zároveň se
cyklisté bojí jezdit po silnici.
Řešením tohoto problému může být postupná realizace cyklogenerelu, který tak, jak je
zpracován v celém městě Karlovy Varech, včetně Staré Role, ať se jedná o nové cyklostezky
anebo postupná realizace cyklopruhů, tak by právě těmto situacím měla zabránit.
Městská policie se na tento problém zaměří. V současné době Městská policie Karlovy Vary
disponuje pouze motorizovanou dvoučlennou hlídkou pro městskou část Stará Role.
Spolupracuje také s Policií ČR, která zde nasadila pěší hlídky dohlížející na dodržování
pravidel silničního provozu, tzn. i na cyklisty.
Na každém fóru se neustále ozývá jeden občan, který upozorňuje na přejmenování ulic
v Karlových Varech s ruskými názvy, konkrétně ulice Moskevská, ve které se nachází
úřad. Přejmenování ulic není opravdu jednoduchá a levná záležitost, je spojena
s mnoha problémy.
Město se k přejmenování ulic nechystá. Jakákoliv změna názvu ulice je nesmírná
administrativní zátěž nejen pro úřad, ale i pro občany a všechny podnikající subjekty, kdy je
nutná změna na všech osobních i obchodních dokumentech.

Mini ZOO Stará Role v Rolavské ulici neskutečně chátrá, nevím, zda to patří pod město
nebo kraj.
Město již tři roky vede jednání s krajem o převodu tohoto objektu pod správu města. Shodou
okolností právě dnes proběhlo jednání s novou reprezentací kraje, kde jsme nalezli shodu
v postupu vyřešení této situace. Jsme si vědomi, že současný majitel nevěnoval potřebnou
péči tomuto objektu a v případě převodu se o objekt budeme muset postarat odpovídajícím
způsobem.
Je možné zřídit veřejné osvětlení na cestě mezi Starou Rolí a Počernami (kopec kolem
vodárny)?
Město v současné době nemá volné finance na zřízení veřejného osvětlení v místě, kde není
masivní pohyb lidí, jelikož se jedná o velmi nákladnou investici. Podnět prověříme, ale
v současné chvíli nemůžeme slíbit nápravu.

