Zápis z diskusního fóra

Datum konání:
Místo konání:
Městská část:

9. listopadu 2016 od 17:00 hod.
Restaurace Pod Kaštanem
Rybáře

Realizované akce v roce 2015 - 2016
 Oprava chodníku podél Otovické ulice
 Oprava chodníku podél Sedlecké ulice
 Oprava chodníku v parku nad Sedleckou ulicí
 U zahrádkářské osady Čankov - hlavní rozvody elektroinstalace včetně
elektroměrových rozvaděčů v ceně 290 tis. Kč s DPH
 Průběžná realizace úklidu pozemků pracovníky veřejně prospěšných prací, které
máme ve správě
Návrh na rok 2017
Připravované projekty:
 pokud bude schváleno v rozpočtu a vydáno stavební povolení - úprava ulice
Sedlecké, včetně výstavby chodníku Sedlec - Růžový Vrch, Rosnice - úprava místní
komunikace
 Odvodnění části Merklínské ulice
 Zpracování PD – na opravu chodníku podél Merklínské ulice
Výhled (projektové dokumentace jsou zpracovány):
 Ulice Vančurova - chodníky, autobusová zastávka
 Ulice Šeříková – rekonstrukce
 Ulice Jabloňová - rekonstrukce
 Chodníky Čankov

Dotazy:
Bydlím v panelovém domě čp. 125/122. Za naším domem je příkop a v něm žlab.
Příkop nám Správa lázeňských parků, p. o. nesekala, po projednání s Ing. Kučerou
nám byl příkop 1x vyčištěn, ale při dalším sekání byl opět vynechán. Ing. Kučera nám
sdělil, že se seká 2x ročně, ale že nemají personál pro posekání vysoké trávy. Rádi
bychom, aby to fungovalo stále. Posekáno to bylo dnes, kdy se koná fórum.
Proč není čištění komunikací i u nás mezi paneláky? Proč nám nechodí čistit ručně?
Dříve se předzahrádky a pozemky za vámi nikdy nesekaly. Nyní je to pozemek města a
spadá do naší péče. Máte pravdu v tom, že více zvládáme rovné seče než dodělávky, které
jsou časově náročnější. Příkop byl poprvé vypálen, při další kontrole u sběru listí jsme zjistili,
že opět plevel dorostl, a proto došlo k posekání, určitě to nebylo na základě konání
diskusního fóra. Nyní si to již ohlídáme.
Co se týká úklidu, překontrolujeme u firmy AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., zda došlo
k vynechání ručního úklidu a budeme se snažit, aby byl úklid prováděn častěji.
S vyvážením odpadu byl také problém, po nahlášení se vše vyvezlo, ale poprosím o
kontrolu také zde. Na místě u popelnic nám také zarůstá trní, tak poprosíme o vyřešení
i tohoto problému.

U BIO odpadu se občas stane, že ho nevyvezou. Většinou z důvodu, že se k němu nemohou
dostat z důvodu parkování aut, ale pokud nám to oznámíte, většinou je vše napraveno do 2
dnů. Problém s trním ověříme a pokusíme se vyřešit.
U panelového domu 125-126 jsou dva velké jasany a zasahují nám až na balkony. Na
severní straně jsou lípy. Vloni jsme na městě již žádali o pomoc s řešením, ani nevím,
zda jsme obdrželi odpověď, ale zatím nebylo vyřešeno nic. Momentálně se provádí
oprava fasády a nechtěli bychom mít vše zničené.
Z Merklínské ulice vede chodník k našim panelákům, který je v havarijním stavu,
můžete ho také opravit i včetně chodníků u našeho paneláku?
Současně s opravou ulice Merklínská bychom rádi opravili i chodníky, ale vše záleží na
ušetřených financích.
Situaci týkající se jasanů máme poznamenanou. Zredukujeme korunu stromů vedoucí
k domům, prořežeme suché, zlomené větve apod., ale neprořežeme ho dle vašich představ.
Prořezává se a kácí hlavně z bezpečnostních důvodů. Správa lázeňských parků jiný prořez
dělat nesmí pod pokutou Odboru životního prostředí. Jasany zredukujeme, aby mechanicky
neničily fasádu. Prověříme situaci a budeme se snažit vyjít Vám vstříc.
Chtěla bych poděkovat Ing. Pavlasové za vyřešený podnět se zarostlými chodníky, ale
čištění proběhlo bohužel jen jednou. Stromy tu řešíme každý rok. Ty, které jste
vykáceli, aby bylo vidět na novou firmu, chybí. Není možné přejít po chodníku, když
prší a jsou špatně udělané komunikace i chodníky. Zábradlí u potoka bylo, z jakého
důvodu zmizelo, nevíme, ale je to dost nebezpečné v období náledí. A letitý problém –
vysoká rychlost v předních Rosnicích - z čehož máme zničené domy (popraskané zdi,
fasády) i ploty.
Zábradlí u potoka prověříme, domníváme se však, že se nejedná o pozemek města.
Pro ul. Vančurova máme zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu chodníku a dvou
autobusových zastávek, ale vše záleží na rozpočtu města na příští rok, který schvaluje
Zastupitelstvo města K. Vary dne 20. 12. 2016.
Zmíněná komunikace v předních Rosnicích není v majetku města, patří Krajskému úřadu
Karlovarského kraje. Město není kompetentní k řešení problematiky týkající se rychlosti.
Podnět se pokusíme řešit s odborem dopravy Karlovarského kraje. S velitelem MPKV Bc.
Vlasákem ještě prodiskutujeme, za jakých podmínek by byla možná instalace měřícího
zařízení s ohledem na to, že se jedná o komunikace 2. – 3. stupně, která mají zpřísněná
specifika. Tento podnět byl velitelem MPKV Bc. Vlasákem přednesen na jednání s Policií ČR
a s ohledem na informace od Vás občanů týkající se také jednání s Policií ČR, budeme jej
opět urgovat a projednáme. MPKV v této lokalitě neměří, jelikož tuto pravomoc nemá
schválenou Policií ČR.
Správa lázeňských parků pokácela stromy na základě nařízení Policie ČR, které vzešlo na
základě podnětu od firmy, z důvodu bezpečného výjezdu. Stromy rostly z asfaltu. Nové sem
nebudou vysázeny, není kam. Do chodníku ani do komunikace to nelze a za chodníkem je
soukromý pozemek.
V jakém časovém horizontu počítáte s opravou ul. Šeříková? Budou zde pokáceny i
nemocné stromy (hlohy)? Do ul. Šeříková směrem od Růžového Vrchu se smí chodit
pouze po levé straně a v zatáčce to je zarostlé a tím pádem nepřehledné a není tam
bezpečné přecházet, mohl by zde být přechod pro chodce?
A co bude se hřbitovem?
Předpokládaná realizace projektu v ul. Šeříková je naplánována na příští rok, za předpokladu
schválení financí v rozpočtu města.
Správa lázeňských parků má v plánu úpravu hřbitova na parčík hned na jaře, do léta by vše
mělo být hotové.
Hlohová alej je určena k vykácení, napadené stromy houbou smíme pokácet okamžitě,
zbytek hlohů bude odstraněn současně s opravou komunikace.

Podél plotu v ul. Šeříková byla posekána tráva letos pouze jednou, sekáme si to tady
svépomocí.
Podnět máme poznamenán.
Chtěla bych poděkovat za vše, co pro nás děláte a co jste pro nás udělali tady
v Sedleci. A také bych ráda poděkovala touto cestou veliteli Městské policie Karlovy
Vary Bc. Vlasákovi za vyřešení situace okolo zámečku. Jen by bylo ještě potřeba
objekt zajistit proti vniknutí.
Také bych ráda poděkovala za zkušenost s klienty Armády spásy, kteří nám tu
pomáhají, jsme s nimi moc spokojeni.
Ráda bych upozornila na nepořádek v ul. Přemilovická, kde nám neustále občané
vyhazují pytle s odpadem. V září jsme to tam uklidili a je to tam opět a nezvládáme to
odvážet svépomocí.
Situace týkající se zámečku nebude ideální, jelikož majitel objektu se nezdržuje několik let
v ČR. Prověřili jsme původní plány se zámečkem, které jsou však nyní neaktuální. Podařilo
se nám z objektu vystěhovat bezdomovce. Objekt je nově oplocen, ale to bohužel není
překážka pro vniknutí. Podařilo se nám sehnat adresu zástupce majitele a podnět byl předán
na stavební úřad, aby se zabýval tím, že objekt není řádně zajištěn. Je zajištěna vnější a
vnitřní fotodokumentace objektu. Policie ČR přislíbila pomoc formou namátkových kontrol
této lokality. Děkujeme za součinnost s vámi a žádáme vás o její pokračování. Správa
lázeňských parků, p. o. nově uklízí černé skládky, předáme vám kontakt a můžete se na nás
také obrátit.
Co se týče nepořádku v ul. Přemilovická, ve spolupráci s Ing. Pavlasovou z odboru
technického se domluvíme na případné instalaci zátarasů pro znemožnění přístupu.
Děkujeme za pochvalu a poděkování Armádě spásy a vše vyřídíme. Jedná se o lidi, kteří byli
resocializováni z řad bezdomovců.
Armáda spásy nám pomáhala i v kostele, za což také moc děkujeme.
Poslední dobou máme stále plné kontejnery na papír a plast u hřiště, funguje nějaký
plán svozu?
A na Dopravní podnik máme dotaz, zda by v novém jízdním řádu mohla být linka od
nás ze Sedlece k novému Lidlu.
Vývoz nádob na separaci se provádí pravidelně. V případě, že námi nastavená pravidelnost
nestačí a stane se, že jsou plné dříve, zavolejte nám a my zajistíme mimořádný svoz.
V případě, že jsou v okolí separačních nádob černé skládky, po dohodě se Správou
lázeňských parků, p. o. zajistí svoz oni. Vše můžete nahlásit na odbor technický telefonicky
nebo e-mailem.
Spojení MHD k Lidlu jsme již řešili v minulosti a podařilo se nám to vyřešit propojením linky
k Lidlu v ul. Vítězná. Zastávku v ul. Dolní Kamenná připravenou máme, technicky tam jezdit
lze, ale od 1. 1. 2017 ještě jezdit nebude. O této lokalitě víme a rádi bychom jí obsluhovali do
budoucna, nyní zvažujeme výběr nejvhodnější linky pro zajíždění.
Zajímá mě osud garáží v ul. Jabloňová. Je tam i starý vrak ohořelého vozu umístěný
na louce, můžete ho odstranit?
Blokové čištění je prováděno pouze před jednou hospodou. Za hospodou je místo,
kde se otáčí velká auta a padá z nich bláto. Dále směrem na Čankov je plno listí, které
zasahuje do silnice a není vidět okraj silnice, to bychom potřebovali uklidit.
Celá lokalita garáží v ul. Jabloňová je v postupné likvidaci. Cílem všeho je toto území
zrekultivovat a připravit ho pro drobný průmysl. V budoucnu by zde mohla vzniknout malá
průmyslová výroba, takto je to i zaneseno v územním plánu.
90% luk je v soukromém vlastnictví, pokud leží na území patřící městu, vrak odstraníme.
Vede k nám panelová cesta, která je značená jako pěší a cyklostezka, a je na ní
neustále nepořádek (trus od koní).

Bohužel, není v našich silách ohlídat úklid trusu po koních. Je potřeba, abyste aktuální
podnět oznámili městské policii, aby se to dořešilo. Tato komunikace bude v budoucnu
součástí širšího řešení celku, kdy z této cesty vznikne komunikace, ale upozorňujeme, že se
nejedná o stav v horizontu jednoho roku.
Počítá se i s opravou chodníku podél naší restaurace – Sedlecká pivnice – až na kraj
školky?
Ano, měla by proběhnout celková realizace. Od té části, která je již opravena na Růžovém
Vrchu až do Sedlece po zatáčku ke kostelu, kde se vybuduje místo k přecházení směrem
k novým rodinným domkům. Aktuálně je podána žádost o stavební povolení a s investorem,
který je zároveň vlastníkem části pozemků, ještě vyjednáváme finální podmínky.
V Sedleci u paneláků máme problém, je tam nedostatek míst k parkování. Nešlo by
rozšířit parkoviště?
Problém s parkováním se týká celých Karlových Varů. Prověříme, co pro vás můžeme
udělat.
Plánuje se také někdy rekonstrukce ul. Na Výfuku? Je jako jediná v Sedleci bez
chodníku a je celkem frekventovaná. Navíc je tam část komunikace propadlá.
V případě rekonstrukce by mohly být odstraněny sloupy a elektřina vedená pod zemí.
Opravu této ulice naplánujeme, ale opět je to otázka financí, zadání projektové dokumentace
a jednání se Skupinou ČEZ. Výhledově se může jednat o 2-5 let.
V Rosnicích máme jen jeden kontejner na bioodpad. Mohli bychom alespoň na podzim
dostat ještě jeden?
V Rosnicích dojde k rekonstrukci zastávky MHD, kam současně budou přemístěny
kontejnery na odpad. Ale pokud máte zájem, můžete si požádat o bionádobu přímo
k rodinnému domu. Kontejnery jsou bohužel všechny rozdány. Prověříme možnost ještě
jednoho kontejneru na listopad.
V ul. Otovická máme několik let měřič rychlosti. Rychlost tu je dodržována sporadicky,
jelikož se jedná o rovný úsek. Vyhodnocují se výsledky z měřiče? Je možné zajistit
jiné měření v obci jak na vjezdu, tak i na výjezdu z obce?
S Ing. Pavlasovou z odboru technického jsme konzultovali zkušební návrh, že bychom
požádali Sedlecké o kolegialitu a jejich měřič na zkoušku přemístili do Rosnic, přibližně na 2
měsíce, abychom pro Policii ČR měli podklady. Měřič rychlosti zaznamenává počty průjezdů
včetně rychlosti, ale působí pouze preventivně, jelikož měří rychlost před obcí a nelze tedy
výsledky hodnotit. Bohužel měřič nezajistí 100% nápravu řidičů. Výstupy z měření vám
poskytneme.
Opět opakuji, že se jedná o lokalitu, ve které nemá Městská policie Karlovy Vary povolení
pro měření rychlosti schválené Policií ČR , spadá to do kompetence Policie ČR a váš podnět
jim předáme.
Je možné získat nádobu na bioodpad větší než na 120 l?
Ano, obraťte se e-mailem na Ing. Szmitkovou z odboru technického, ta má na starosti
bioodpad. Pokud budou volné, rádi vám je poskytneme.
Silnice, které se týká problematika rychlosti, co zde řešíme, patří kraji. Určitě by tu
koordinace měla být, a jelikož se jedná o obytné zóny, je potřeba tu rychlost
dodržovat, ale situace je jiná. Pokud můžeme k vyřešení nějak přispět, rádi se
domluvíme. Je to tu i dost nebezpečné.
Podnět máme poznamenán a bude řešen i s bezpečnostní komisí.
Poděkování občanům Sedlece jménem města:

Město Karlovy Vary každoročně ze svého rozpočtu podporuje kostel sv. Anny a jsme si
dobře vědomi, jak důležitá památka to jak pro vás, tak pro celé Karlovy Vary, je. Proto si
nesmírně vážíme i práce z vaší strany a díky i za pochvalu Armády spásy.
Vím, že se z těchto setkání pořizuje záznam a poté i zápis. Ale rád bych některé
výsledky chtěl vědět dříve než za rok. Kde nalezneme zápisy a průběžné informace?
Zápisy diskusních fór má na starost odbor strategií a dotací, pod kterou patří agenda „místní
Agenda 21“, tam také naleznete veškeré zápisy. Informace o aktuálním stavu daného
podnětu vám rádi sdělíme po telefonické dohodě, případně schůzce.
Zápisy jsou k dispozici na webových stránkách www.mmkv.cz nebo www.kvprojekty.eu.
Existuje pořádková komise na magistrátu? Bylo by potřeba ukáznit svěřence pana
trenéra z hřiště a dořešit situaci i s ním.
Děkujeme za podnět, máme poznamenáno (včetně velitele Městské policie Karlovy Vary Bc.
Vlasáka) a situaci budeme řešit přímo s p. Demjanem. Bohužel se projevuje výchova
z domova, kde chybí základy.
Nemohl by se v okolí Sedlece postavit obchodní dům? Už jsme toto téma tady řešili.
Bohužel, toto není v naší kompetenci. Obchodní řetězce si samy vybírají místa ke stavbám
obchodů a vy zde nemáte ani pozemky určené na výstavbu těchto domů.
V kolik hodin začíná Zastupitelstvo města Karlovy Vary 20. prosince?
Zastupitelstvo začíná v 9.30 hod.
Zastupitelstvo je sice veřejné, ale většina z nás je touto dobou v zaměstnání. Sledovat
ho on-line v zaměstnání také nelze. Je možné, aby bylo zastupitelstvo alespoň 4x
v roce naplánováno v jiný čas, abychom se ho mohli zúčastnit, tzn. v 15 hod.?
Váš požadavek předneseme vedení města. Jednání zastupitelstva můžete sledovat i ze
záznamu.
Bohužel ale do záznamu nemáme už možnost zasahovat, chceme se zúčastnit.
Ještě bychom rádi konstatovali, že většina zastupitelstev končí pozdě odpoledne, tudíž
pokud by byl začátek naplánován na odpoledne, končilo by nad ránem, protože většina
zastupitelstev trvá až 9 hodin.

