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Fórum města Karlovy Vary 2016 

Letošní, již šesté Fórum města Karlovy Vary se konalo ve středu 13. dubna v Alžbětiných 

lázních. Účastníci měli nejen možnost přímé debaty s vedením města o jednotlivých 

oblastech udržitelného rozvoje a plánovaných projektech města, ale také se podíleli na 

návrhu aktuálních problémů, kterými se má město zabývat.  

Na šedesát diskutujících se rozdělilo do osmi skupin podle okruhů témat: Občan a úřad – 

veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj; Čistota města – životní prostředí; Zdravý 

životní styl, prevence, zdravotnické služby; Kultura, sport, volný čas; Sociální problematika, 

bydlení, sociopatologické jevy; Vzdělávání a osvěta; Podnikání, ekonomika, cestovní ruch; 

Doprava.  

 

        

        

 

Nejprve bylo vypořádáno 14 témat vzešlých z ankety „10P“v loňském roce Část problémů již 

byla vyřešena, některé další vyžadují dlouhodobější řešení, proto bylo alespoň shrnuto, 

k jakému pokroku za uplynulý rok došlo. Následovala debata, v níž byly formulovány 

problémy pro letošní rok. U každého z osmi stolů byl vždy alespoň jeden zástupce 

magistrátu. Občané v diskusi vybrali za každou skupinu dva podle jejich názoru nejpalčivější 

problémy, které byly následně přeneseny na hlasovací tabuli. Každý z diskutujících pak mohl 

přidělit dva hlasy problému, který jej oslovil nejvíce. Diskutující identifikovali celkem patnáct 

problémů, které budou jako obvykle ověřeny veřejnou anketou. Nejvíce pozornosti mezi 



účastníky diskusního fóra získala témata lázeňství, cyklistika a veřejné koupaliště s čistou 

vodou.  

 

 Výsledky definovaných problémů Statutárního města Karlovy 
Vary po ověření anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 
hlasů 

1.  Bazény s minerální vodou pro veřejnost 21 
2. Bezdomovci u Tržnice 19 
3. Parkování ve městě 18 

4. – 5. Čistota ve městě (psí exkrementy, žvýkačky, chodníky) 13 
4. - 5.  Koupaliště s čistou vodou 13 

6.  Linkové vedení MHD – návaznost (včetně vláčků) 11 
7.  Úprava Tuhnic – silnice, chodníky (budoucí využití staré vodárny) 10 
8. Vřídelní kolonáda – přestavba nebo obnovení původní litinové 

kolonády viz petice 
9 

9. – 11. Cyklistika v Karlových Varech (podpora zdravého životního stylu) 7 
9. – 11. Náměstí 7 
9. – 11. Sociopatologické jevy 7 
12. - 13. Lázeňství (efektivita propagace, zvýšení poplatku, umělecká díla, 

nové turistické atrakce) 
6 

12. – 13. Využití letního kina 6 
14. Nedostatečná prezentace  4 
15 Veřejná správa – vytvoření městských obvodů 1 

 

Výstupy Fóra města Karlovy Vary budou nyní prověřeny anketou a výsledek, takzvaných 

„10P“, bude následně předložen Radě města Karlovy Vary k projednání. 

 


