
Zápis z diskusního fóra  

 

Datum konání: 15. května 2019 od 17:00 hod. 

Místo konání: Teplárenská  

Městská část: Bohatice 

 

Realizované akce v roce 2018  

 Dokončení vybudování parkoviště – Lomená ulice (OT) 

 Oprava chodníku – Teplárenská ulice (OT) 

 Oprava chodníku  - ulice U Trati, v koordinaci s rekonstrukcí žel. nadjezdu (OT) 

 Geodetické vymezení polohopisu a výškopisu části p.č. 456/43, cena 7.260 Kč 
(OMM) 

 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro ověření stability svahu na 
pozemku p.č. 456/43, cena 72.548 Kč (OMM) 

 Stavební opravy v areálu Skateparku v částce 96.659 Kč (OMM) 

 
 

Plán na rok 2019 

 Drahovická lávka – II. etapa – cca 2 mil. Kč (ORI) 

 Bude se provádět rozsáhlá rekonstrukce plynovodu po celých Bohaticích, v rámci 
které se budou opravovat dotčené chodníky a komunikace (OT) 

 Plánuje se oprava ulice U Trati (dle finančních prostředků, pravděpodobně bude tato 
akce přesunuta na začátek roku 2020), (OT) 

 Modernizace dětského sociálního zařízení MŠ Vilová 1/34, Karlovy Vary v částce 
1.111.730 Kč (OMM) 

 Úklid pracovníky z VPP na pozemcích města, při nákladu za kontejnery ve výši cca 
30 tis. Kč. (OMM) 

 
 
 
Aktuální stav a budoucnost skateparku v Bohaticích, dojde k jeho přemístění? 
O přemístění skateparku prozatím neuvažujeme. Rádi bychom vybudovali protihlukovou 
stěnu, což je důvod, proč je skatepark momentálně zavřený. Projektová dokumentace se 
aktuálně zpracovává.  
Dalším problémem je i údržba stávajících překážek, která je taktéž v jednání. Předběžný 
termín otevření skateparku odhadujeme na jaro příštího roku.  
 
Ul. Fričova – zamýšlená výstavba v areálu bývalých stavebnin (nákupní středisko) a 
případná úprava ul. Fričova a Jáchymovská. 
Jedná se o výstavbu soukromých investorů v areálu firmy Hlavama a opravdu se jedná o 
nákupní centrum se širokým komerčním záběrem. Výstavba si logicky vynutí i úpravy na 
místních komunikacích, které jsou již zasmluvněny. V režii investora dojde k opravě 
chodníku podél ul. Jáchymovská a několik oprav na místní komunikaci směrem do ul. 
Fričova. Naproti je ještě plánována prodejna Billa, ale jedná se o prvotní záměr, u kterého 
ještě není vydáno územní rozhodnutí. 
 
Oprava ul. Na Výšině – dojde k opravě této komunikace? Komunikace není stavěná na 
těžkotonážní auta, máme problém s praskáním domů, ale i s opravami přívodů vody. 



Od začátku letošního roku dochází k pasportizaci kanalizace po celém městě, jsou 
vytipována místa v kritickém stavu, která budou řešena přednostně. 
Na odbor rozvoje a investic byla dána poptávka na vypracování projektové dokumentace 
k rekonstrukci ulice. Rádi bychom tento projekt zařadili do roku 2020 jako investiční akci do 
rozpočtu města.  
 
Co údržba cestičky k Orlovu? 
V rámci možností se snažíme cestu udržovat. Dnes tam proběhla údržba. 
 
Oprava ulice u přechodu – neadekvátní oprava, je nutné reklamovat (dodány 
fotografie). 
Prozatím se jedná o nedokončenou opravu přechodu, jedná se o technologický postup, který 
bude teprve dokončen. 
 
Velkoobjemový kontejner se k nám už nedává (u vjezdu Na Výšinu), proč? 
Jarní vlna velkoobjemových kontejnerů už proběhla, kontejnery byly umístěny na obvyklá 
místa. Nejbližší kontejner byl umístěn v ul. Lomená. Na podzim proběhne druhá vlna, 
poznamenáme si a umístíme ho na základě vámi vzneseného požadavku Na Výšinu. 
 
Při rekonstrukci ul. Na Výšině počítáte s opravou vodovodního řádu? 
Před každou rekonstrukcí komunikace jsou vyzváni všichni správci sítí, kteří v komunikaci 
jsou, aby si vyměnili své sítě. Město nemá žádnou páku k tomu, aby je donutilo k výměnám, 
opravám apod.  
 
Ul. Příkopní sloužila pro dráhy jako manipulační prostor a po ukončení opravy tratě 
nedošlo k nápravě. Ulice je vinou deště ještě více vymletá, počítá se s opravou? 
Rekonstrukce bohužel ještě probíhá. U dětského hřiště navíc chybí ještě část oplocení. Na 
základě těchto informací bude svoláno jednání se SŽD, aby došlo k nápravě z jejich strany. 
 
Kdysi bývaly u teplárny dvě značky se zákazem vjezdu pro nákladní automobily. Pro 
nákladní automobily byla vybudována panelová silnice směrem na Dalovice. Panely 
byly odvezeny a cedule zmizely. Nyní prý vše patří pod Úřad Dalovice. 
O této situaci bohužel nic momentálně nevíme, vezmeme si na vás kontakt a dáme vám 
zpětnou vazbu. 
 
V majetku města je dům včetně pozemku. Pod tímto pozemkem jsou čtyři garáže pod 
úrovní pozemku. Řeším s městem už osm let, aby svah z městského pozemku byl 
zajištěný a neničil nám garáže. Jednou to bylo odbagrováno, ale dále se to svažuje. 
Jedná se o ul. Teplárenská. 
Také jsem hlásil pomocí odkazu „Závady a nedostatky“ nepořádek, ten byl uklizen, ale 
je tam opět. 
Pod garážemi bydlí občan, který topí čímkoliv a má nepořádek na pozemku. Byla 
volána několikrát i městská policie. 
Bohatice jsou jednou z klidnějších částí. Je potřeba hlásit tyto stavy na městskou policii, 
bude to řešeno. V případě, že topí uvnitř chaty nebo buňky, nemáme na toto pravomoc. 
Situaci je potřeba řešit s odborem životního prostředí, podnět může dát kdokoliv. 
 
V ul. Jáchymovská u Elektrosvitu nemáme roky přechod pro chodce. Intenzita dopravy 
je tam opravdu velká. V ulici Fričova přechod je, ale intenzita dopravy tam není tak 
vysoká. 
Přechod v těchto místech jsme projednávali s Dopravním inspektorátem Policie ČR, ale 
bohužel jsme neobdrželi kladné stanovisko. V ul. Fričova bylo posuzováno dle starých 
norem.  
 



Dopravní značení -  od zastávky Elektrosvit až po křižovatku ul. Dubová byl vyznačen 
parkovací pruh, který je z větší části nefunkční z důvodu značení vjezdů do objektů. 
Lze ulici zobousměrnit, zrušit parkování, které nedává smysl. 
Výjezd z ul. Dubová je nebezpečný, pomohlo by zrcadlo a vyznačení středu vozovky. 
Veškeré dopravní značení schvaluje Dopravní inspektorát Policie ČR. Na tento úsek byla 
zpracována projektová dokumentace, do které byl zapracován požadavek na vznik 
parkovacích míst, která jsou využívána. Bohužel s touto situací momentálně nic neuděláme. 
Krajská správa a údržba silnic přišla s návrhem na vybudování kruhového objezdu na 
křižovatce ul. Jáchymovská a Teplárenská z důvodu bezpečnosti (jedná se o rizikové místo 
vyhodnocené Besipem). 
Situaci s výjezdem z ul. Dubová předložíme řediteli Dopravního inspektorátu Policie ČR 
Karlovy Vary. Vezmeme si na vás kontakt pro zpětnou vazbu.  
 
Proč bylo v Bohaticích v pátek blokové čištění a byly označeny jen některé ulice a 
některé ne? Tři roky zpět bylo značení umisťováno všude. 
Jedná se o zónovou dopravní značku, tzn., že v pravém směru je začátek zóny a při výjezdu 
na druhé straně je konec. Je to stanoveno Dopravním inspektorátem Policie ČR a je k tomu 
vydáno rozhodnutí odborem dopravy. 
 
Vloni jsem si zakoupil jízdné u DPKV na celý rok, od letošního roku je jízdné pro 
seniory zdarma, zároveň jsem byl upozorněn, že mi bude stržen manipulační poplatek 
ve výši 60 Kč. V únoru jsem si šel vyzvednout peníze, ale byly mi strženy i peníze za 
leden a únor, jak je to možné? 
V jiných krajích se jezdí na občanské průkazy, proč ne u nás? 
Toto je v souladu s podmínkami DPKV, které jsou stanoveny na vydávání karlovarských 
karet a řešení storna. 
Jízda na občanský průkaz, vázaná na místo trvalého bydliště, je protizákonná. 
 
Z Výšiny po schodech dolů dojdete na zastávku, ale nemáte prakticky šanci přejít na 
druhou stranu při cestě do města. Cesta k Orlovu je ve velmi špatném stavu. 
Pokud se jedná o obnovení zastaralého přechodu, je šance, ale vybudování nového 
přechodu dle nových zákonů a vyhlášek je mizivá, legislativa nám to nedovoluje. Na tuto 
křižovatku jsou zpracovány tři varianty řešení. 
 
U ubytovny nám do kontejneru na bio odpad hází odpadky. Neradi bychom o něho 
přišli. A je potřeba uklidit kolem kontejnerů listí. 
O této situaci víme, ale setkáváme se s tím po celém městě. Během letošního roku bude 
vypsáno nové výběrové řízení na svoz bio odpadu, kde v rámci podmínek budeme definovat 
nové požadavky. Momentálně máme nově úklidovou četu, která bude řešit podobné situace, 
totéž máme zavedeno i pro čištění komunikací.  
 
Dá se v ul. Lomené zajistit četnější vývoz kontejnerů na tříděný odpad nebo větší 
nádoby? Hromadí se zde i jiný odpad. 
V současnosti probíhá kontrola kontejnerů na tříděný odpad z naší strany, četnější vývoz je 
možný zajistit. Odklízení černých skládek a v okolí kontejnerů pro město odklízí Správa 
lázeňských parků. 
 
Na sídlišti byla nově provedena plynofikace a bude se asfaltovat silnice, včetně 
chodníků. Je možné, aby v rámci této akce opravili v zatáčce ul. Lomená kanál, který 
se propadá? 
Zhotovitel plynofikace má dohodu s městem, které si zadalo podmínky způsobu oprav. Kanál 
bohužel do této akce být zahrnut nemůže, opravíme ho mimo akci.  
 
Kdo platí zaměstnance úklidu v Bohaticích? Nepracují a pijí alkohol. 



Jedná se o zaměstnance firmy AVE, kteří provádí úklid. Firmu AVE na tuto skutečnost 
upozorníme. Poprosíme o zaslání fotografií jako důkaz na e-mail. 
 
Připomínka k dani z nemovitosti – Bohatice platí stejné daně, jako jsou v centru. 
V minulosti to bylo rozděleno dle zón, okrajová místa jsou znevýhodněna jednotnou 
sazbou. 
Tímto se vedení města zatím nezabývalo, děkujeme za podnět. 
 
Je možné ve vánočním období zajistit četnější svoz tříděného odpadu? 
Častější svoz v období svátků je samozřejmostí.  


