
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky definovaných problémů Statutárního 

města Karlovy Vary po ověření anketou  

2019 

 

 

 

 



Ve středu 10. 4. 2019 se konalo desáté veřejné projednání „Fórum města Karlovy Vary 
2019“, ze kterého tradičně vzešlo 16 problémů, které občany města trápí nejvíce. Tyto 
problémy byly následně předloženy k ověření občanům města Karlovy Vary za pomoci 
ankety.  

Anketa probíhala v termínu od 24. 4. do 12. 5. Anketní lístek byl součástí Karlovarských 
radničních listů, byl zveřejněn na facebookové stránce „Místní Agenda 21 Karlovy Vary“, 
k vyzvednutí byl v Informačním centru Karlovy Vary a Magistrátu města Karlovy Vary a 
současně hlasování probíhalo elektronicky na webové stránce Magistrátu města Karlovy 
Vary.  Ankety se zúčastnilo celkem 419 respondentů, avšak 21 hlasů bylo neplatných. 

 

Výsledky ankety ověřily výběr desatera problémů (10P) vzešlých z veřejného projednání. 
Statutární město Karlovy Vary tak získalo tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů 
formulovaných v rámci veřejného projednání a v rámci ankety, v obou případech se jedná 
vždy o problémy umístěné v první desítce. 

10P, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti 
v rámci otevřené ankety je následující (problémy jsou řazeny dle důležitosti): 

1. Hotel a bazén Thermal 

2. Vysoká škola v KV včetně ubytování                                  

3. Budoucí podoba Vřídelní kolonády                     

4. – 5. Dopravní terminál                                              

4. – 5. Letní kino                                                                                                             

6. Náplavka – nábřeží Ohře                                                                        

7. Veřejná prostranství – odpočinkový prostor 

8. Neudržované objekty + brownfieldy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fórum města Karlovy Vary 2019 & anketa Desatero problémů (10P) – průnik 
fórum/anketa 

(řazeno abecedně) 
 

Desatero problémů města 
Karlovy Vary 

Hlasy z 
fóra 

Hlasy z 
ankety 

Pořadí  
fórum/ 
anketa 

Ověřeno 

Budoucí podoba Vřídelní 
kolonády 

10 86 3.-4./3. ano 

Dopravní terminál 10 67 3.-4./5. ano 
Hotel a bazén Thermal 6 148 7.-11./1. ano 

Chybějící náměstí 5 30 12.-
13./11. 

ne 

Infrastruktura pro UNESCO 2 15 15./14. ne 

Kácení v lázeňských lesích 7 29 6./12. ne 
Komunitní centra 6 9 7.-11./15. ne 

Lázeňství 14 23 1./13. ne 
Letní kino 9 68 5./4. ano 

Náplavka – nábřeží Ohře 6 51 7.-11./6. ano 
Neudržované objekty + 
brownfieldy 

6 40 7.-11./8. ano 

Občanské spolky 0 1 16./16. ne 

Prostory pro koncerty/tanec – 
nedostatek 

4 34 14./9.-10. ne 

Veřejná bytová výstavba 5 34 12.-
13./9.-10. 

ne 

Veřejná prostranství – 
odpočinkový prostor 

6 49 7.-11./7. ano 

Vysoká škola v KV včetně 
ubytování 

11 102 2./2. ano 

 

Nové problémy  –  řazeny abecedně Hlasy 
z ankety  

Stav komunikací – silnice, chodníky 1 

Parkování a doprava ve městě, doprava 
v klidu, parkovací domy 

4 

Veřejný prostor před Thermalem 1 

Moderní WC u tržnice 1 
 


