Zápis z diskusního fóra

Datum konání:
Místo konání:
Městská část:

24. dubna 2019 od 17:00 hod.
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
Stará Role, Počerny

Realizované a plánované akce v roce 2018 – 2019
OMM:
2018







2019






Modernizace oplocení u pavilonu dílen základní školy Truhlářská 19/681, Karlovy
Vary (541 tis. Kč)
Havarijní oprava po zahoření v objektu Farní charity, v k.ú. Stará Role (105 tis. Kč)
Podlahářské práce – Farní charita (20 tis. Kč)
Odvoz a likvidace odpadu z černé skládky v ul. Jabloňová - garáže (198 tis. Kč)
Zdravotní a bezpečnostní ošetření dřevin a keřů (84 tis. Kč)
Sanace skalního masivu za hasičskou zbrojnicí – Stará Role (4.707 tis. Kč)
Oprava opěrné zdi Husova ulice – Stará Role (537 tis. Kč)

Plánuje se oprava a nátěr pláště Lidového domu v ceně do 1 mil. Kč a další drobné
opravy v LD v ceně do 100 tisíc Kč
Oprava oplocení a vjezdové brány do MŠ Truhlářská v ceně do 42 tis. Kč
Běžné opravy a údržba školských objektů
Oprava vnějšího schodiště v areálu Farní charity a sanace vnitřních prostor objektu
pro matky s dětmi v areálu Farní charity
Běžně každoročně provádíme úklidy pozemků od drobných černých skládek
pracovníky z VPP, kde úhradou jsou pouze ceny za kontejnery, ročně v objemu do 30
tisíc Kč.

ORI:
2018



2019



Ulice Vančurova - chodníky, autobusová zastávka – 3,8 mil. Kč
ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy – 9,8 mil. Kč
ZŠ Truhlářská, ulice Truhlářská - vybudování odborných učeben – 5,3 mil. Kč
Revitalizace vnitrobloku ul. Svobodova a Družstevní – 0,5 mil. Kč – projektová
dokumentace
IPRÚ, ZŠ Truhlářská, ul. Školní - výtah, učebny – 9 mil. Kč

OT:
2018



Provedené opravy povrchů komunikací v Počernech
Oprava Žižkovy ulice



2019




Oprava povrchu komunikace vedoucí k ekofarmě Kozodoj
Osvětlení všech přechodů pro chodce na ulici Závodu míru

Oprava chodníku podél Počernické ulice
Oprava povrchu v ulici Husova
V průběhu celého roku se provádí opravy zjištěných poruch a závad na komunikacích

Stížnost na diskotéku Morava – opakovaný hluk a nepořádek v okolí a nečinnost
městské policie.
Tento problém je již v řešení, byla sjednána schůzka s majitelem diskotéky p. Štěpničkou,
kterému zároveň končí nájemní smlouva s nabídkou na přesun do Thermalu případně do
letního kina.
V místě probíhá opatření v rámci součinnosti městské policie s Policií ČR, byly vysvětleny
zásady taktiky zákroku, opatření ze strany provozovatele směrem ke kuřákům (vybudování
kuřárny) probíhá, k vybudování předzahrádky k eliminaci pohybu osob po sídlišti nedošlo.
Prověříme stížnost na nečinnost a nepořádek před provozovnou a oznamovatelka bude
vyrozuměna.
Vykácené stromy směrem k ul. Nádražní, proč?
Kácení stromů provádí Povodí Ohře ve svém ochranném pásmu, které určuje trasový
technik.
Oprava plotu ve vnitrobloku Závodu míru - opět dochází k demolici parkováním.
Problém je již v řešení s p. Kučerou a technickým odborem.
Kontejnery na papír – v ul. Školní je v kontejneru malý otvor.
Odpad je nutné rozřezat, případně sešlápnout, nejen z ekonomického hlediska (zbytečně
častý vývoz se prodraží).
Přidání kontejnerů na tříděný odpad do Počeren.
Údržba komunikací v zimě u bytových domů - nedostatečná.
Odbor technický projedná s DI Policie ČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.
Pokud nápravu nezajistí po upozornění AVE CZ s.r.o., informujte OT - Ing. Pavlasovou nebo
p. Kopeckou.
Poděkování Ing. Pavlasové za pomoc při zneprůjezdnění cesty u řadových bytových domů.
Stará Role – Letná, u otočky autobusu č. 13 je vozovka ve špatném stavu, vznikají
otřesy domků v blízkém okolí.
Cyklostezka Stará Role – dolní nádraží nenavazuje, je tam zvlněná vozovka
(nebezpečné), dále na mostku podél Ohře je hrana potřebná zbrousit.
Zde je problém s nákladní dopravou, proběhlo zde i nedávno kácení stromů. Ověříme
aktuální stav cyklostezky osobně.
Cyklostezka směr Počerny, u vodárny okolo závory je objezd, který není upravený a u
garáží zpevnit kousky cest k napojení.
O tomto stavu u cyklostezek víme a postupně dojde k opravám.
Prosíme o pravidelnější údržbu zeleně v Počernech.

U hřiště je nově udělaná silnice, u zahrádek ale již nejde projíždět naráz v obou
směrech, u obrubníků u plotů se tvoří kaluže, které ničí ploty.
Sinice je dle projektové dokumentace, ke které se vyjádřil i dopravní inspektorát Policie ČR a
je zkolaudováno, mělo by to být tedy v pořádku.
U plotů stav ověříme a provedeme opravu.
Co se zamýšlí s objektem za ZŠ Truhlářská (staré fitness centrum)?
Jedná se o soukromý majetek, jednání s majiteli nejsou přínosná a prozatím neřešitelná.
Je v plánu vybudování prostor pro náctileté, aby neokupovali a neničili dětská hřiště?
Prozatím máme vytipováno několik lokalit, kde bychom v budoucnu viděli komunitní centrum
pro mladé, ale jedná se prozatím pouze o návrhy.
Nedostatek parkovacích míst ve Staré Roli při konání akcí.
Jedná se o celoplošný problém nejen v KV, související s individuálním rozvojem dopravy.
V rámci přípravy generelu dopravy jsou vytipovány lokality, kde by v budoucnu bylo možno
vybudovat parkovací domy nebo navýšit parkovací místa. Dokument se dokončuje a na
podzim budou již známy výstupy „dopravy v klidu“. Problematika je tedy v řešení.
Má být rekonstruována ul. Husova, prosím o zohlednění parkovacích míst, bezpečnost
z důvodu blízkosti školy a nové osvětlení v rámci akce.
Do 14 dnů dojde k opravě povrchu komunikace, ne k rekonstrukci ulice. Provoz vozidel zde
není nadměrný. Na veřejném osvětlení opravdu porucha je, pracuje se na jejím odstranění.
Co zamýšlí vedení města s loukou na konečné MHD č. 13? Bude rozprodána na
stavební parcely?
Většina louky je v majetku města, část je propachtována soukromému zemědělci a
v nejbližší době se o ničem takovém neuvažuje. Jedná se o zemědělsky travní porost.
Garáže v Jabloňové ulici, co s tím vedení hodlá udělat?
Město postupně odkupuje pozemky od vlastníků, po odkoupení větší části dojde k rekultivaci
území. Bohužel odkup pozemků je komplikovaný a nedá se odhadnout, kdy bude ukončen.
Údržba keřů v jarním období – je prováděna jen u výjezdů, podél silnice není
provedena.
Údržbu keřů není nutné provádět každý rok, dostačující je za 5-6 let. Převážně vyjíždíme
k prořezu keřů z bezpečnostních důvodů, to je přednostní.
MHD směr Počerny, zajížděla nám sem kdysi linka č. 13.
MHD do Počeren je řešeno soukromým dopravcem Ligneta, s uznáním jízdních dokladů
MHD. Technicky možné zavést další linku lze, avšak nejedná se o rentabilní řešení, navíc
linka č. 13 by se tam za současné situace neotočila.
V centu města, u polikliniky, je chodník ve velmi špatném stavu.
Děkujeme za podnět.
Přidání kontejneru na bio odpad ke kontejnerům na tříděný odpad v ul. Krátká –
Závodu míru.
Město má momentálně vytipovaná stanoviště pro umístění nádob na bio odpad a oleje.
Kontejner na bio odpad je umístěn ve Staré Roli v ul. Dlouhá u trafostanice a v ul.
Holečkova. Nádoba na oleje by měla být umístěna v ul. Okružní. Přesná stanoviště
naleznete na webových stránkách města www.mmkv.cz nebo v Karlovarských radničních
listech.
Městské domy v Počernech jsou v dezolátním stavu.

Tyto domy budeme řešit s odborem majetku města, nejedná se pouze o tyto dva u vás.
Čtvrtým rokem vznáším dotaz týkající se výstavby chodníku od koupaliště Rolava
směrem ke kolejím (ul. Nejdecká).
Jedná se o bývalou komunikaci vedoucí k přejezdu, momentálně je vysypána hrubým
štěrkem. Obchozí cesta vede podél ulice pod viadukt mimo křížení s železniční tratí.
Prověříme frekvenci chodců.
Bývalá základna fotbalistů je otevřena, je tam neskutečný nepořádek, je možné vyzvat
majitele k zabezpečení objektu?
Městská policie s majitelem tento problém řešila, jedná se o dlouhodobý problém, kdy majitel
na opakované výzvy nereagoval a momentálně je vše předáno na stavební úřad k jednání.
Provádění deratizace – označení míst je oficiálně takto povolené?
V místě, kde je větší výskyt hlodavců se provádí deratizace, která probíhá cca měsíc. Je to
prováděno na základě podnětů od občanů.
Provoz aut na Kozodoj - můžou mít auta, která tam zajíždějí povolení, aby tam nejezdil
každý? Na ceduli je uvedeno pro zásobování a školku.
Ano, jedná se o povolení k zásobování a pro návštěvníky školky. Povolení si musí vyřídit
paní ředitelka školky i pro možnost kontroly městskou policií.
Jaký je současný stav mini ZOO ve Staré Roli?
Mini ZOO má v pronájmu krajský úřad, my si zjistíme podrobné informace, abychom situaci
řešili.
Bude mít kino u Lidového domu do budoucna kulturní využití?
Budova kina je v takovém stavu, že jediné řešení je demolice, která by mohla proběhnout
v příštím roce. Vize je na tomto místě vybudovat parkovou klidovou zónu, po diskusi
s občany města k účelu využití prostoru.
Proč není v areálu koupaliště Rolava funkční kuličkové hřiště, které tam bylo
vybudováno?
Počítá se s kioskem v areálu Rolavy?
Podrobnější informace zjistíme od ředitelky KV City s.r.o., ale při nedávné návštěvě tam
hřiště bylo.
Přibližně do 15. 5. by měl fungovat kiosek s širší nabídkou, který bude mít prozatímní
přístřešek.
Jak to vypadá momentálně s Vřídelní kolonádou?
Momentálně jsme obdrželi poslední aktualizovaný statický posudek, který upozorňuje, že
všechny oblasti týkající se vřídelní síně jsou havarijním stavu. Správa lázeňských parků nyní
zajišťuje všechny potřebné kroky k zabezpečení stropu a k vyřešení momentálního
problému, což je havarijní stav. Následně bude vypsána samostatná architektonická soutěž
na finální podobu objektu. Zastupitelstvo města na posledním jednání schválilo toto téma
jako prioritní a předpokládáme, že na zahájení příští lázeňské sezony již bude vřídlo
opraveno.
Jedná se o cestu v lokalitě nová + stará ul. Dobrovského, nová + stará ul. Jedlová.
Staví se tu na soukromých pozemcích a město si dalo podmínku, že cesty musí zůstat
průchozí na 3 místech. Obrací se na mě obyvatelé zahrádek, ale i cyklisté a místní,
kterých se to týká, protože jsme v současné době odříznuti z důvodu výstavby domů.
Je potřeba prosím tuto složitou situaci řešit. Situace byla konzultována s náměstkem
Ing. Bursíkem.
O této situaci nevíme, ale prověříme podnět a svoláme schůzku k projednání.

Bývalá mototechna U Koníčka, jsou nové informace, co s tím bude dál?
Jedná se o soukromý majetek, který je momentálně v držení jednoho vlastníka. Jsou
zahájeny kroky k odkoupení městem a následné likvidaci, ale jedná se o řešení problému
řádově v průběhu 2-3 let.
Ve Staré Roli je spousta večerek, které prodávají nezletilým alkohol a tabákové
výrobky, lze to řešit?
Městská policie dělá akce za součinnosti ČOI a preventistů městské policie. Nejedná se
pouze o problém Staré Role. Přistižení je sankciováno.
O velikonočních svátcích byl brzy ráno nepořádek v parku u Lázní V.
Správa lázeňských parků drží pohotovost 24 hodin, o víkendech probíhá úklid lázeňské části
od 7:00 hod., v průběhu festivalu už od 5:00 hod. Nárůst nepořádku vnímáme, zvýšíme
počet odpadkových košů a frekvenci jejich vývozu. Omlouváme se za vzniklou situaci.
Na cyklostezce u přejezdu ve Staré Roli jsou vysypané odpadky, je potřeba to uklidit.
Toto téma bylo projednáno s ředitelkou Povodí Ohře, jedná se o jejich území a
předpokládáme, že dojde k nápravě, jelikož v místě probíhá úklid po kácení.
Správa lázeňských parků provádí úklid černých skládek. Nahlásit je můžete přes odkaz
„Závady a nedostatky“ na webových stránkách www.mmkv.cz.
Nádraží ve Staré Roli slouží k setkání mládeže s hudbou, alkoholem apod. Může na to
dohlédnout městská policie? A prosím o přidání odpadkového koše.
Kontroly ze strany městské policie jsou prováděny, podobných míst po KV je více. Je
potřeba upřesnit termíny setkání (čas, dny), aby byla kontrola efektivní, ne namátková.
Odpadkové koše u zastávky Na Rozcestí.
Byly zde instalovány větší betonové koše a nepořádek se zmírnil.
Radar v Počernech je pouze monitorovací? Provoz tu je nebezpečný, nedodržuje se
rychlost.
Radar plní funkci prevence, překračování rychlosti kleslo, ale podnět bude předán kolegům,
aby došlo ke kontrolnímu měření a tedy ověření dat Dopravním inspektorátem Policie ČR.
Po dohodě s Ing. Pavlasovou prověříme možnost umístění radaru na příjezdu od Chodova.

