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Diskusní fórum města Karlovy Vary 2017 

12. dubna 2017, Alžbětiny Lázně 

 

Letošní, již sedmé celoměstské diskusní fórum města Karlovy Vary se konalo ve středu 12. 

dubna od 17:00 ve společenském sále Alžbětiných Lázní. Na sedmdesát účastníků fóra se 

živě zapojilo do debaty o výběru aktuálních problémů pro rok 2017.  

   

   

V první části primátor města seznámil účastníky s tím, jak byly vyřešeny problémy vzešlé 

z loňského fóra, které si vedení města vzalo za své zadání a snažilo se je vyřešit, anebo 

pokud nejsou řešitelné během jednoho roku, alespoň rozpracovat a připravit pro roky 

následující.  

V pracovní části se pak každá ze sedmi pracovních skupin vrhla na definici vlastního 

seznamu aktuálních problémů, které její členové považují za důležité napravit. Úkolem každé 

skupiny ale bylo najít shodu na jednom až dvou tématech nejdůležitějších.  

Mluvčí každé pracovní skupiny pak představili seznam zjištěných témat a vybraná 

nejdůležitější. Vybraná byla přenesena na centrální tabuli, a každý účastník pak mohl přidělit 

dva své osobní hlasy pomocí barevného samolepícího štítku.  

Při představování témat byla velice zdůrazňována například kultura. Mluvčí pracovní 

skupiny, jinak rockový zpěvák, poukazoval na to, že chybí podhoubí pro provozování 

například koncertů za rozumných podmínek. Další mluvčí, známý DJ, zase prezentoval 

názor celé své skupiny, která zdůrazňovala mimo jiné cyklodopravu a zdravý životní styl. 

Toto téma se objevilo i mezi těmi s nejvíce odevzdanými hlasy, společně s tématy, která se 

nominují poměrně pravidelně – doprava ve městě, letos upřesněná na parkování a terminály, 

nebo bazén s čistou vodou, který je už od loňska v dlouhodobějším plánu rozvoje areálu 

Rolava. Nově zarezonovala témata stavu ulic nad Vřídlem nebo komunitní centrum. 



 Výsledky definovaných problémů Statutárního města Karlovy Vary   

Pořadí Definovaný problém Počet 
hlasů 

1. Doprava (parkování) + terminál 25 
2. Bazén s čistou vodou 14 
3. Volnočasové aktivity (cykloturistika, cestovní ruch) 12 

4.-5. Komunitní centrum (pro neziskové organizace, podpora spolkové 
činnosti, využití veřejného prostoru) 

10 

4.-5. Stav ulic v lázeňském území (Moravská, Kolmá, Nebozízek) 10 
6. Péče o vnitřní lázeňské území 9 

7.-8. Kultura (absence klubů, kulturní koncepce) 8 
7.-8. Tristní vztah obyvatel k čistotě města 8 

9. Informovanost (sociální sítě, on-line přenos, zapojení občanů do 
rozhodování) 

5 

10.-11. Kastrační program – toulavé kočky 4 
10.-11. Stav silnic a ulic v okrajových částech města 4 

12. Čistota – kultura 2 
13.-14. Koše na psí exkrementy 1 
13.-14. Úbytek obyvatel  1 

 

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

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

 


