
Zápis z diskusního fóra  

 

Datum konání: 16. května 2018 od 17:00 hod. 

Místo konání: ZŠ 1. máje Dvory 

Městská část: Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice 

 

Realizované akce v roce 2017 

 Rekonstrukce ulice U Podjezdu, I. etapa – cca 6 mil. Kč  

 Rekonstrukce mostu v ulici Kpt. Jaroše – cca 7,5 mil. Kč  

 Cyklostezka A2 Tašovice – Dvory – cca 3,5 mil. Kč  

 Cyklostezka podél Ohře, Dvorský - Doubský most – cca 13 mil. Kč  

 V lokalitě Doubí realizována kanalizace hřiště LIAPOR v částce 457 tis. Kč  

 Provedeno zajištění komunikace (oprava OZ) v ul. Komenského za 1,5 mil. Kč 

 Byly prováděny úklidy a údržba pozemků  
 
 
Plán na rok 2018 

 Oprava MK – Slovanská (zadní část) – hotové  

 Oprava chodníku podél MK Svatošská (od x s ulicí Studentská po x s ulicí 
 Jahodová) – nyní se začne s opravou 

 Nové VO v ulici Studentská, následně se provede celoplošná oprava 
chodníku….VO hotové, bude se opravovat chodník  

 Oprava chodníku – Lipová ulice, oprava začne co nejdříve  

 Během dubna byly přistaveny ve všech lokalitách VOK  

 Rekonstrukce ulice U Podjezdu, II. etapa – cca 3,9 mil. Kč  

 Čištění vtoku potoka do kanalizace u konečné zast. autobusu v Doubí  

 Čištění vodního koryta a opravu propustku pod komunikací na p.p.č. 153/2 
v k.ú. Doubí  

 Zahájení rekonstrukce objektu Komenského 197 v Doubí na sociální bydlení  

 Částečné zajištění skalního masivu u cyklostezky v lokalitě Tašovice  
 

 
 
 

 
Dotazy: 
Dva roky po sobě jsem žádal město o opravu levé strany chodníku v ul. Kpt. Jaroše od 
mostu ke zdravotnímu středisku, jedná se zhruba o 60 m. Proč se to neopravilo 
v rámci rekonstrukce mostu?  
Chodník je zařazen v plánu oprav. Vzhledem k tomu, že máme chodníky i v mnohem horším 
stavu, mají přednost. Rekonstrukce mostu byla akce vysoutěžená na základě projektové 
dokumentace a oprava chodníku nešla sloučit.   
 
Od porcelánky směrem do Tašovic vede cyklostezka, čí jsou polnosti podél a proč se 
o to nikdo nestará? Čerpají se na to dotace. 
Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví. V případě čerpání dotací mají majitelé ze 
zákona povinnost 1-2 ročně posekat pozemek. 
 
 



Cestou ze Dvorů od garáží ke Krajské knihovně jsou stromy podél silnice, které mají 
jalové baly, větve zasahující do chodníku a keře, které je potřeba ořezat a prořezat.  
Podnět máme poznamenán. 
 
Ul. V Lučinách 28 před domem je kanalizační vpusť, která je propadlá, potřebovali 
bychom ji opravit. A ještě u chodníku je hluboký propad v asfaltu.  
Situaci prověříme, zda se jedná o dešťovou kanalizaci či splaškovou, a poté se pokusíme 
opravit. 
 
Šlo by prořezat na pozemku k Tescu stezku? 
V ul. Modenská u školy Vlaštovka není přechod pro chodce, bylo by možné ho tam 
vybudovat? V Doubí v ul. Studentská pod zastávkou je přechod, mohl by být osazen 
semaforem, jedná se o nebezpečný úsek.  
Ul. Studentská je silnice I. třídy, která spadá pod Ředitelství silnic a dálnic. Pokusíme se 
situaci projednat s dopravním inspektorátem. 
V ul. Modenská je absence chodníků po obou stranách, bude nutné nejprve nechat 
zpracovat projektovou dokumentaci s tím, zda vůbec dopravní inspektorát (dále jen DI) 
přechod povolí. Město jako vlastník komunikace bez souhlasu DI nesmí nic realizovat. 
Pozemek u Tesca je, jak jsme již zmínili, soukromý pozemek, ale cestu prořežeme a 
posekáme. 
 
Již v loňském roce jsme zde dávali podnět týkající se semaforů ve Dvorech směrem k 
Albertu. 
V letošním roce dojde k realizaci oprav semaforů na ul. Kpt. Jaroše, ul. Závodní a k Albertu 
v návaznosti s napojením na ústřednu. 
 
Bydlíme za Tescem - Dvory II. Cesta dětí do školy je obtížná, po silnici je nebezpečná, 
přes louku je obtížná. A může se udělat hřiště u Tesca pro děti? 
Opět opakujeme, že se jedná o soukromé pozemky, které používáte na vaše riziko. 
Jednáme zde o propojení s ul. V Lučinách, směnou nebo koupí pozemku. 
Vlastníka pozemku jsme oslovili, že stezku na své náklady upravíme, ale vlastník 
nesouhlasí. 
 
Prosím o upřesnění opravy chodníku v ul. Svatošská. 
Jedná se o chodník od ul. Studentská až po křižovatku s ul. Jahodová, tzn. od zastávky 
směrem nahoru k Vesničce SOS. 
Na druhou ul. Svatošská, směrem do Svatošských skal, i na horní část, jsou projektové 
dokumentace zpracovány, ale nejsou zatím zařazeny do rozpočtu. 
 
Vloni jsem vám zde předala podklady, týkající se ul. Svatošská, která je velmi úzká a 
špatně průjezdná. Soukromé osoby parkují na městském pozemku, který si zahradili 
kameny a osázeli keři. 
Je možné, že jsme opomněli tento podnět, ale nyní máme poznamenáno a situaci 
prověříme. 
 
Po jednání města s SOS vesničkou týkající se bio odpadu, nám byly zaslány 
doporučené dopisy, které měly dobu uložení po jednání. 
Proč nemůže firma AVE nadále svážet nádoby na bio odpad? Musíme si vše svážet 
nahoru na ul. Svatošská nebo k nejbližšímu kontejneru. 
Dopisy byly pravděpodobně odeslány na etapy a oznámení nebyla včas doručena. Firma 
AVE nemá svozové auto na komunikace do 10 tun. Jednání s SOS vesničkou bylo vyvoláno 
na popud obyvatel z ul. Svatošská.   
Na jednání bylo domluveno s obyvateli určení stanovišť k umístění velkých kontejnerů, kam 
si bio odpad odvezete sami anebo si ponecháte odpadní nádobu, kterou však svezete na 



určené místo pro svoz. A další možností je požádat si o kompostér. Řešením situace je 
získání výjimky k vjezdu pro svozové auto do 26 tun. 
 
V Tašovicích nám nebyl vyvezen celý týden bio odpad, už se to stalo podruhé. 
Momentálně vám nejsme schopni podat adekvátní odpověď.  Občas se vyskytl problém, 
který jsme řešili s vedením. V případě, že se situace bude opakovat, hlaste ji přímo na odbor 
technický písemně nebo telefonicky.  
 
Na podzim nikdo neuklízí listí u dvou památných dubů. Všichni si to na svých 
pozemcích u domů uklízíme, ale jsou tam ještě rok staré listy u kapličky a u výjezdu 
jednosměrky, na pozemcích města. 
Podnět máme poznamenán, pravděpodobně naše chyba a pokusíme se zamezit opakování. 
 
V Tašovicích sídlí firma, která svítí světelnou reklamou obyvatelům paneláku do oken. 
Intenzitu sice zmírnili, občas i reklamu na noc vypnou, ale je to obtěžující. 
Podnět máme poznamenán, zkontaktujeme se s dopravní policií, zda nedochází i k oslnění 
řidičů.  
 
Proč noční autobus končící u porcelánky nemůže dojet ke krajskému úřadu nebo až ke 
Globusu? Návštěvníci divadla apod. musí jít kus pěšky.  
Z divadla jezdí divadelní linka, která zajíždí k Doubskému mostu. Momentální řešení situace 
je kompromis z důvodu uzavření Doubského mostu. Na noční linku máme pouze jednoho 
řidiče a jeden autobus, časově a finančně to bohužel není možné, je to však otázka půl roku, 
tzn. do října. 
 
V Tašovicích máme založený osadní výbor, ale nikdo nám nenahlásil uzavření 
Doubského mostu, ke kterému mámě měsíc k vyjádření. Došlo tímto k odříznutí 
Tašovic i s MHD. 
V Tašovicích funguje sekání zeleně, spolupráce s městkou policií je taky na dobré 
úrovni. Ale už 3x nám do Tašovic nedorazily Karlovarské radniční listy, to jsem řešil 
s vydavatelem i městem. 
Jedná se o komunikaci I. třídy patřící státu, kterou udržuje Ředitelství silnic a dálnic. Veškeré 
stížnosti a požadavky vznesené k těmto komunikacím předáváme jejich vlastníkům a 
správcům.  
O problému s distribucí víme, řešíme problém na každé redakční radě, ale nejsme schopni 
ovlivnit práci České pošty. Omlouváme se za problém, v případě opětovného problému nám 
nahlaste a my vám je doručíme. 
 
V Tašovicích za hospodou nám vzniká nové smetiště, kolem kontejnerů je uklizeno, 
ale ne za plotem kousek opodál.  
Podnět týkající se černé skládky máme poznamenán a Správa lázeňských parků zajistí úklid. 
 
Cyklostezka vedoucí k chatám je i pro běžnou dopravu. Lze na začátek vjezdu do 
chatové oblasti umístit rychlostní omezení? 
Jedná se o smíšenou cyklostezku a rychlostní omezení zde je osazena na 30 km/hod., jako 
v obytné zóně. 
 
Nemohla by nám sem městská policie posílat vysloužilé strážníky v civilu? V uniformě 
si jich každý všimne a bude dodržovat pořádek. 
Jistě jste zaznamenali, že intenzita kontrol městkou policií klesla, a to hlavně z důvodu 
podstavu. V současnosti nám chybí 16 strážníků. Rada města nám včera schválila změnu 
organizačního řádu. Máme 18 pozic asistentů kriminality, u kterých je požadavek na základní 
vzdělání, ti by mohli zastávat tyto kontroly, ale bohužel, úřad práce nám nenabízí vhodné 
adepty ani na tyto pozice. Již v loňském roce se rušila i mobilní hlídka, jelikož není v našich 
silách to personálně zajistit. 



Informace pro občany: 
Na Dopravním podniku máme dispečink zabývající se veřejným osvětlením, na našich 
webových stránkách naleznete i mapu, kde můžete označit nefunkčnost lampy a oprava 
bude následně zajištěna. 
 
V Doubí děkujeme za krytou zastávku. Na zastávce jsou 3 pole, bylo by možné jedno 
pole osadit lavičkou? 
Pravděpodobně se tam lavička nevejde šířkou, proto je pole konzolovité. Můžeme ještě 
prověřit a případně doplnit. 
 
Pochvala za kruhové objezdy ve městě panu Kučerovi. 
Pochvala patří zaměstnankyním Správy lázeňských parků, kterou rádi vyřídíme. 
 
V Tašovicích nám zrušili poštu, neuvažuje Dopravní podnik o jeden dopolední a jeden 
odpolední spoj směr Tesco? 
Podnět si poznamenáme a při plánování spojů na příští rok se pokusíme spoj zařadit. 
 
Informace pro občany: 
Od 1. 6. 2018 je k dispozici pro občany Karlových Varů starších 65 let Senior taxi. Pro jeho 
objednání je  zřízena bezplatná linka. Službu zajišťuje Dopravní podnik. Více informací 
naleznete na webových stránkách www.mmkv.cz.   


