
Zápis z diskusního fóra  

Datum konání: 15. května 2013 od 17:00 hod. 

Místo konání: Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 

Městská část: Stará Role, Počerny 

 

Město Karlovy Vary čerpá finanční prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP). 
Podmínkou je zpracování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu. IPRM 
se zabývá revitalizací veřejných prostranství a regenerací bytových domů ve Staré Roli. 
 

Dokončené projekty: 

 Park v ulici Dvořákova 

 Město pomohlo SVJ při rekonstrukci objektu a zateplení objektu. Na tyto 
projekty bylo rozděleno 7,5 mil. Kč v roce 2012. Na začátku letošního roku byla 
vyhlášena 6. výzva a v letošním roce je k rozdělení 7,7 mil. Kč. 

 

Připravované projekty: 

 Vnitroblok Truhlářská ulice (parkovací místa, úprava prostoru) 

 Vnitroblok ulice Karlovarská 

 Vnitroblok ulice Závodu míru 

 Park v ulici Karlovarská 

 Rekonstrukce ulic Smetanova a Hlávkova ve Staré Roli 
 
Oprava komunikací: 

 Dlouhá, Příčná, Luční, Borová 

 v letošním roce je v plánu ulice na Na Výhledě 

 byl zhodnocen stav chodníků podél ulice Závodu míru, rozdělen do několika 
priorit a chodníky s nejvyšší prioritou bude snaha opravit co nejdříve 

 letos bude opraven chodník od Závodu míru přes Školní až ke Dvořákově ulici 
 
Počerny: 

 rekonstrukce chodníku mezi autobusovou zastávkou a návsí (do budoucna 
náves včetně rybníka) 

 bude zpevněna komunikace, která vede z Počeren směrem k Chodovskému 
potoku až k dolnímu mlýnu 

 

Dotazy: 

Vnitroblok Závodu míru – mělo být opraveno loni a pořád nic 
Proběhne letos. Od 6. května bylo vyhlášeno výběrové řízení. Realizace stavby bude 

probíhat od 1. července do konce října a sadové úpravy od konce října. Přes zimu utichnou a 

dokončí se na jaře 2014. 

Co bude místo bývalé školky? 
Mají zde být vila domy – čtyřpatrové (pravděpodobně tři čtyřpatrové objekty). 

Příliš mnoho kácení ve Staré Roli – zbytečně 
Někteří občané kácení vyžadují, jiní nadávají. Je obtížné vyhovět všem. 

Konečná linky 13 – kontejnery včetně kontejnerů na bioodpad – lidé hází i pneumatiky 
Nebudou-li kontejnery užívány správným způsobem, budou odstraněny. Byly umístěny na 

žádost občanů.  



Dům pro seniory (pod internátem) – nestálo by zato udělat znovu změnu územního 
plánu a vybudovat tam nějaký pěkný park? 
Území má zpracovanou územní studii, která komponuje do části města. Při zpracování 

územního plánu to bylo se zpracovateli probíráno, ale jedná se o natolik cenné území do 

budoucna, že je vhodné ho využít jako součást města s tím, že to nebude žádná bloková 

zástavba. 

Jak dlouho bude trvat, než zmizí garáže v ulici Jabloňová (jsou tam bezdomovci)? 
Problém je v tom, že není předané vlastnictví jednotlivých soukromých osob, které tam jsou. 

Úklid již proběhl, došlo k výrazné změně a stálo to nemalé peníze. Měla by proběhnout 

demolice jednoho z bloků. 

Co se plánuje na Letné? 
Proběhne oprava komunikací. Byl vznesen požadavek na protažení MHD. DPKV s tím 
problém nemá. Je však potřeba pro tento účel připravit komunikaci. 
 
Konečná 15 a 3 - na ostrůvku byly sakury a při opravě točny stromy zmizely 
Ostrůvek trpěl zasolováním. Byl vytvořen bezúdržbový pás. Do Staré Role bude umístěna 
především mobilní zeleň.  
 
Školní ulice – málo odpadkových košů 
Bude provedena revize umístění odpadkových košů. 
 
Není možné na jaře nebo na podzim, když není sníh zametat komunikace smetákem? 
Letos ještě ne. Smlouva z roku 2004 končí příští rok. Letos podmínky měnit nelze. Letos se 
budou připravovat podmínky na novou soutěž, kde bude tato problematika zakomponována. 
 
Je v plánu výstavba hřiště pro starší děti (basketbalové, fotbalové, stolní tenis, atd.)? 
Obdobný problém se řešil na Studentském parlamentu. Vedení města tento problém 
zaregistrovalo. Konkrétní návrh však nepadl a tak vedení města neví, jaký druh prvků by 
starší děti uvítaly. Basketbalové hřiště je ve Staré Roli (Fibichova, Janáčkova ulice), 
fotbalové hřiště je TJ DDM Stará Role (soukromé), druhá část je ve Vančurově ulici. 
 

Co bude se starým kinem? Bude se bourat? 
Téma bylo řešeno s architekty. Co architekt, to nápad. Od rekonstrukce po změnu funkce až 

po zbourání. V danou chvíli není pro kino využití. Prioritou je Lidový dům. 

Louka u vysílačky. Zastaví se celá nebo zůstane kus zeleně? 
Část pozemku by město chtělo využít pro domov pro seniory a část jako veřejný park 

napojený na ostatní zelené plochy.  

Jabloňová ulice – bourání garáží po určitých blocích 

Do teď nebyl ani jeden blok vyčištěný. Teď je vyčištěný a vzhledem k tomu, že ostatní 

vyčištěné nejsou tak se pravděpodobně půjde po jednotlivých částech. První etapa bude 

zahrnovat částečnou likvidaci uceleného bloku. 

Výměna finální úpravy na hlavní silnici. Bylo by finančně náročné vtlačit zastávku 
MHD do svahu pod parkoviště? V ranní špičce je při příjezdu MHD blokována doprava. 
Bude prověřeno. Silnice je Krajské správy a údržby silnic. 

Co bude s lokalitou v Nádražní ulici, kde byla zvažována výstavba pečovatelského 

domu? Nestálo by zato vybudovat v této lokalitě podobné sportoviště, které kdysi 

vzniklo v Tuhnicích? 



Zatím není rozmyšleno, co tam bude. Jedná se o dobrý nápad. 

Jízdní řády jsou ještě v horším stavu, než v jakém byly. Naprosto nevyhovují. 
DPKV udělal přesně to, o co byl na loňském fóru požádán. Autobusy byly oddáleny od sebe 

do pravidelného intervalu a nejezdí tak souběžně. Je nutné brát v úvahu také přípoje.  

Pokud jízdní řády nevyhovují, je potřeba zajít na DPKV, vše probrat a dojít k nějakému 

závěru. Není to o tom, že by vše bylo špatně. 

Konečná Závodu míru – je zde kus zeleně, na kterém parkují auta 
Řešeno několik desítek stání na trávě. Probíhá řešení na MMKV. Pokud to dobře dopadne, 

budou řidiči řešeni na Odboru životního prostředí zato, že stojí na trávě. 

Uvažuje se do budoucna s odbočovacím pruhem ve Staré Roli u bývalého sportu 

Matějky, když se odbočuje doleva do Mezirolí? 

Ideou je kruhový objezd. V současné době se tam nevejde. Je potřeba získat kousek 

pozemku od porcelánky. 

Zahradní ulice – komunikace, která je z menších kostek – jaká je její životnost? Smí 
tam vjet auto?  
Jedná se o chodníky, na které by auta najíždět neměla. 

Stavební úřad – uvažuje se do budoucna s parkovací plochou? 
V rámci plánované rekonstrukce ulice U Spořitelny se vysoutěží dodavatel na úpravu  

1. etapy – zvýšení parkovacích stání z přední části. Ve 3. etapě se opraví komunikace, která 

vede ke stezce na nádraží – počítá se s navýšením parkovacích míst.  

Meandr Ohře – není se kde schovat před sluníčkem 
Stromy jsou vysázeny a bude chvíli trvat, než vznikne stín. Území je v aktivní záplavové 

zóně, a proto je složité cokoliv zakomponovat. Řeší se postupně – plánují se místa na sezení 

(ze dřeva) ve stínu. 

Fibichova ulice – přemnožené straky 

Straky jsou přemnožené a přes Odbor životního prostředí a ornitology se město pokusí 

zajistit likvidaci. Možnosti města jsou však velmi omezené, ale budou prověřeny. 

Vybudovat přechod pro chodce Americká – Bezručova 
PD pro stavební řízení Americká – Rumunská, která řeší i přechody Americká – Bezručova. 

Stavba by se měla realizovat příští rok. 

Zmodernizovat počítačový program v knihovnách. Ani v krajské knihovně není 

moderní program. 

Pro letošní rok uvolnil Odbor informačních technologií asi 8 PC, které by se měly vyměnit a 

ostatní se budou řešit postupně. 

Lázeňské lesy – nešlo by lépe vyznačit trasy? 

Stačí si pořídit mapu, která je volně dostupná v Infocentru. Podnět bude přenesen na 

Lázeňské lesy. 


