
Zápis z diskusního fóra 

 

Datum konání: 14. listopadu 2018 od 17:00 hod. 

Místo konání: Restaurace U Kaštanů  

Městská část: Sedlec, Rosnice, Čankov 
Přítomni:  Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík, 

Ing. Miroslav Kučera, Ing. Eva Pavlasová, Mgr. Jakub Mráz, Bc. Marcel Vlasák, Helena 

Kyselá, občané dle presenční listiny 

 

Realizované akce v roce 2017 - 2018 

 Oprava komunikace průtahem Rosnic. 

 Úklidy pozemků pracovníky na VPP, v ceně kontejnerů do 30 tis. Kč. 

 Stavební úpravy lávky přes ul. Sedlecká – 2,9 mil. Kč. 

 Ul. Vančurova – chodníky, autobusová zastávka – 4 mil. Kč. 

 Rosnice – úprava místní komunikace – 1,296 mil. Kč. 

 
 

Akce na rok 2019 

 Úprava ul. Sedlecká včetně výstavby chodníku – 6,570 mil. Kč. 

 

Dotazy: 
Příjezdová komunikace do Sedlece je v katastrofálním stavu.  
V roce 2019 proběhne realizace opravy v ul. Sedlecká včetně výstavby chodníků a rádi 
bychom při té příležitosti udělali i křižovatku ul. Sedlecká a Jáchymovská. 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje má v plánu kruhový objezd nad 

viaduktem, směr ze Sedlece na ul. Čankovská a město Karlovy Vary by se mělo finančně 

podílet. Termín realizace rok 2019-2020. 

Poděkování Armádě spásy za pomoc při úklidu v Sedleci. 
Zámeček v Sedleci - havarijní stav, nezajištěný objekt. 
Objekt je v soukromém vlastnictví. Městská policie prováděla opakovaně kontroly. Stav 
objektu byl zdokumentován a předán stavebnímu úřadu k dalšímu řešení.  
Dětské hřiště v Sedleci – vylepšení. 
O rozšiřování hřiště neuvažujeme z důvodu nákladných oprav stávajících hřišť. Ale v rámci 
oprav hřbitova zde přibude altánek, ohniště a případně zde zkusíme dodat houpací prvek. 
Napojení se na cyklostezku ze Sedlece. 
Cyklostezky řeší generel dopravy, ale podrobnější informace momentálně nemáme. Pokud 
bude možnost situaci vyřešit piktogramy na komunikaci po schválení dopravní policií, 
budeme se snažit situaci vyřešit. 
U rybníčku je otevřená příjezdová cesta, bylo by vhodné ji uzavřít z důvodu návozu 
odpadu. 
Situaci prověříme, pokud se bude jednat o pozemky města, cestu zahradíme betonovými 
svodidly. 
 
Stav ul. Šeříkova. 
Probíhá projektová příprava a vzhledem k revizi rozpočtu města na rok 2019 vám nemůžeme 
říct podrobnější informace. V případě finanční rezervy situaci vyřešíme. 



Poděkování Bc. Vlasákovi za fungující dohled v Sedleci od loňské dohody. Taktéž 
poděkování Ing. Kučerovi za spolupráci se spolkem na záchranu kostela a Ing. 
Pavlasové za parkoviště. 
Pokud bude možné dohlédnout na to, aby opravy výše zmíněných křižovatek 
neprobíhaly paralelně. 
 
Pokácení 3 stromů u panelových domů – letitý problém, který není dořešený. 
Byl zde proveden základní prořez stromů, je objednán arborista k redukci korun stromů, ale 
kácení není možné. Stínění není důvod k pokácení zdravých stromů. 
 
Ul. Jabloňová – problém s bezdomovci. 
Městská policie provádí opakovaně kontroly a bezdomovectví není protiprávní. Jedná se o 
letitý problém, který nemá řešení,(pokud nedojde k úplné likvidaci garáží). Odkup pozemků 
řeší město již několik let, opakovaně budou vyzváni zbylí majitelé pozemků. 
Drobná kriminalita v Rosnicích, zahrádky apod. 
Navýšit kapacitu kontejnerů v zadní části Rosnic, cesta do zadní části Rosnic je 
zničená od stavby.  
Prověříme možnosti umístění nádob na tříděný odpad s ohledem na přístupovou komunikaci 
pro svoz. Komunikaci se budeme snažit opravit v rámci možností. 
Stezka ze Staré Role do Rosnic – vyasfaltování panelové cesty. 
Podnět máme poznamenán. 
 
Fotbalové hřiště v Sedleci – problémový provoz hřiště pro sousedící občany, včetně 
provozního řádu. Bude v rozpočtu města projednána částka 1,5-2 mil. Kč na jeho 
rekonstrukci? 
Rozpočet momentálně prochází revizí, ale tato položka v něm zahrnuta není. Podnět máme 
poznamenán a bude řešen dle možností. 
 
Po rekonstrukci komunikace v Rosnicích (č. 124/14) došlo k havárii elektřiny a 2 
měsíce vede kabel přes můj pozemek. ZČE se dosud nevyjádřilo a nekomunikuje, co 
bude následovat. 
Došlo ke změně parkování, z levé strany na pravou a tímto mi byl znemožněn vjezd na 
pozemek. Navíc bylo v projektech uvedeno, že výška nájezdů zůstane zachována, což 
nebyla a tímto nám vznikl problém. 
Jelikož se nejednalo o projekt odboru technického, ale o investiční, bylo zapotřebí tuto situaci 
řešit na místě se stanoveným stavebním dozorem. Vezmeme si od vás kontakt a náš technik 
situaci prověří. Problém s parkováním lze dodatečně vyřešit vodorovným značením. 
 
Bude nové vedení města finančně podporovat pokračující opravy kostela Sv. Anny 
v Sedleci? Částka na podporu je v rozpočtu již navržena. 
Částka v rozpočtu města je opravdu navržena, ale její výši momentálně nevíme, ale počítá 
se s tím. Situaci prověříme a ozveme se.  
 
Rekultivované úložiště popela – plánují se úpravy? 
Je zpracována studie na lesopark „Rádler“. Prozatím je vše v majetku Karlovarské 
teplárenské a řeší se převod na lesní půdu. Poté by došlo k převodu majetku na Lázeňské 
lesy a v rámci dotací by došlo k realizaci lesoparku. 
 
Lze instalovat do parku (místo hřbitova) cvičební stroje? 
Park je dělaný jako klidová – odpočinková zóna, z bývalých zahrádek bychom rádi vytvořili 
pobytovou zónu, kde instalujeme hrací prvek a v rámci toho tedy doinstalujeme i cvičební.  
 
Dva roky nazpět byl do Rosnic zapůjčen radar z ul. Otovická, plánujete jeho návrat? 



Tabulové měřiče má v gesci odbor technický. Jedná se o preventivní zařízení, ale návrat 
neplánujeme, protože nejsou volné. Osazení tabulového měřiče je vázáno na další nákup, 
který momentálně není v plánu. 
 
V ul. Otovická máme sběrné nádoby na tříděný odpad, byla nám zde vrácena menší 
nádoba na plast, rádi bychom zpět tu větší. 
Situaci prověříme a budeme se snažit o návrat větší nádoby nazpět. V této oblasti dojde 
k revizi odpadových nádob a budeme se snažit optimalizovat situaci a doplnit chybějící 
nádoby na hliník, textil, elektro.  
Pro podobné typy dotazů můžete okamžitě také využít záložku „Závady a nedostatky“ na 
webových stránkách města. 
 
Uvažujete do budoucna zvýhodnit obyvatele města, kteří třídí odpad? Např. 
bezplatným svozem komunálního odpadu. 
V současnosti je svoz separovaného odpadu na náklady města. Pokud budete třídit, ušetříte 
sami za svoz komunálního odpadu. 
 
Kdy bude zhotovena v ul. Merklínská v Sedleci kanalizace? 
O tomto problému víme, prozatímním řešením bylo přidání jedné šachty pro případ 
přívalových dešťů. Problematikou se budeme zabývat. 
 
Co bude s náhrobními kameny na hřbitově, které jsou na hromadě? 
V současnosti jsou vyrovnané podél zdi a počítá se s nimi jako s památkou na původní 
hřbitov. 
 
Nepořádek po bezdomovcích „Na Výfuku“ u velkého rybníka bude uklizen? 
Jedná se o soukromý pozemek. Vše bylo nahlášeno na odbor životního prostředí, který řeší 

tuto problematiku na soukromých pozemcích. 

 

 

 

 


