
 
 

Z Á P I S 

z   11.  jednání  Výboru  strategického  rozvoje  a  územního  plánování 

Dne  15. března 2012 se uskutečnilo 11. jednání výboru strategického rozvoje a územního 

plánování,  zřízeného  Zastupitelstvem města Karlovy Vary. 
 

Místo jednání :  zasedací místnost  v  5.patře  Magistrátu města Karlovy Vary,  Moskevská 21   
 

Doba jednání :  jednání bylo zahájeno ve  14:00  hodin a ukončeno  v 17:15 hodin. 
 

Přítomni : RNDr. Jaroslav Růžička, Ing. Otmar Homolka, Ing.arch. Jiří Janisch, Ing.arch. 
Michal Karas , Ing.arch. Richard Mundil, Josef Murčo, Ing. Radek Novotný, 

Ing.arch. Helena Ruseva, Ing. Ota Řezanka, Ing.arch. Ivan Štros, Ing. Vladimír 

Tůma, Ing. Petr Vorel, Markéta Wernerová  
 

Omluveni :  - 
 

Neomluveni :   - 
 

Hosté : fa  CityPlan spol. s.r.o., Praha -  Ing. Ondřej Kyp, ing.arch. Jan Buchar,  

ing.arch. Ladislav Komrska, ing. Eva Göpfertová, ing.arch. Petr Martínek  
ing.arch. Jaroslav Jelínek – Krajský úřad Karlovarského kraje,  

     odb. regionálního rozvoje 

ing. Tomáš Sýkora, Bc. Ivan Novotný –  MMKV, odbor strategií a dotací  
ing.arch. Ilja Richtr – MMKV, odb.rozvoje a investic, odd. architektury a urbanismu   
    

Nepřítomnost :          od  16:30  Ing. R.Novotný, Ing.arch. I.Štros,  

   od  16:45  Ing. O.Homolka 
 

  

P r o g r a m  : 

1. Územní plán Karlovy Vary  

2. Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary  

( informace ing. Tomáš Sýkora  - vedoucí odboru strategií a dotací ) 

3. Výzva vice zájemcům k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu – Urbanistická 

a dopravní koncepce centra města  Karlovy Vary  

4. Investiční záměr – lázeňské komunikace ( Kolmá, Moravská, Petřín, Hynaisova ) 

5. Různé  ( studie, další program, ……)     
 

Předseda výboru  RNDr. Jaroslav Růžička uvítal hosty a zahájil jednání výboru  

 

Schválení  programu jednání : 
 

Program byl schválen všemi členy. 
 

1. Územní plán  Karlovy Vary 
 

Jednání se zúčastnili zástupci fy CityPlan spol. s.r.o., kteří informovali o stavu rozpracování nového 

Územnho plánu Karlovy Vary. Uvedli, které problémy v současné době  řeší a co připravují. Diskuse se tý-
kala opět především řešení dopravní problematiky - připravují multikriteriální hodnocení pro trasu obchvatu . 

Dále se připravuje výběr variant obchvatové komunikace, které budou uplatněny v konceptu územního 

plánu. Zpracovatelé postupně řeší funkční využití v jednotlivvých částech města, připravují výběr ploch, 
které bude nutné řešit územními studiemi apod.   

 

Usnesení :  

Výbor vzal na vědomí uvedené informace . 
Pro :  RNDr. J. Růžička, Ing. O.Homolka, Ing.arch. J.Janisch, Ing.arch. M.Karas, Ing.arch. R.Mundil,  

J. Murčo, Ing. R.Novotný, Ing.arch. H.Ruseva, Ing. O.Řezanka, Ing.arch. I.Štros, Ing. V.Tůma, Ing. P.Vorel,  

M. Wernerová                                 proti :   0             zdržel se :   0                            Usnesení bylo přijato  
 



 

 

2. Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 
 

Jednání se zúčastnili pracovníci nového odboru strategií a dotací  magistrátu města. Vedoucí  odboru  

ing. Tomáš Sýkora a Bc. Ivan Novotný informovali o náplni odboru .  Po konzultaci s ing. Janem Přikrylem 
připravili návrh na postup řešení aktualizace SPURMu. Přednesli návrh postupu aktualizace dokumentu. 

Materiál dostanou členové výboru k dispozici. Na Magistrátu města Karlovy Vary bude vytvořen tým, který 

bude pracovat na aktualizaci, vyhodnocování a uplatňování projektů SPURMu. Zastoupeno bude vedení 
města Karlovy Vary, zástupci jednotlivých odborů, odborné veřejnosti, zástupci Krajského úřadu Karlovar-

ského kraje a další.   

Diskuse : je nutné srovnání programu s ostatními městy ?,  jak probíhá vyhodnocování projektů, do-

poručena byla spolupráce s firmou CityPlan - propojení existuje, zpracovatelé územního plánu mají k dispo-
zici SPURM . Doporučena byla dále častější rychlá a stručná aktualizace. Je potřeba sledovat projekty, pra-

covat s nimi a realizovat je a někdo by za ně měl nést odpovědnost.  Je potřeba aktualizovat zásobník projek-

tových záměrů, sledovat vypsané projekty, teď do konce roku 2013. 
 

Usnesení : 
 Výbor vzal na vědomí informaci zástupců odboru strategií a dotací MMKV a souhlasí s navrženým  

postupem aktualizace SPURMu. 

Pro :  RNDr. J. Růžička, Ing. O.Homolka, Ing.arch. J.Janisch, Ing.arch. M.Karas, Ing.arch. R.Mundil,  
J. Murčo, Ing. R.Novotný, Ing.arch. H.Ruseva, Ing. O.Řezanka, Ing.arch. I.Štros, Ing. V.Tůma, Ing. P.Vorel,  

M. Wernerová                                 proti :   0                  zdržel se :   0                              Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Výzva více zájemcům k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu , 

Urbanistická a dopravní koncepce centra města  Karlovy Vary  

 

Informaci k uvedenému podal  ing. arch. I. Richtr (odbor rozvoje a investic, odd. architektury a urba- 
nismu). Důvodem vypsání výzvy vice zájemcům byla časová náročnost v případě vypsání soutěže o návrh.  

 Diskuse :  na nové lokality by měla být vypsána soutěž o návrh, vyhodnocování zakázky - nestačí 

jmenovaná komise magistrátu města, je nutné mít v ní zástupce odborné veřejnosti a dále s odborníky stano-
vit kriteria pro hodnocení , řešit více variant, vše (?) je záležitostí kvalitního zadání,  město by mělo stanovit 

limity a stanovit si podmínky, doporučeno bylo konzultovat zadání s firmou CityPlan a využít výstup z nové-

ho územního plánu –  již řešené širší vztahy, vyvužít koncepce z územního plánu a pak řešit varianty. 
 

 Usnesení :  

Výbor doporučuje vypsání soutěžě o návrh, připravit jasné zadání, zadání konzultovat s firmou CityPlan 

spol.s r.o. (zpracovatel územního plánu ),  požadovat variantní řešení . 

Pro :  Ing. O. Homolka,  Ing. arch. J. Janisch,  Ing. arch. M. Karas,  Ing. arch. R. Mundil,   Ing. R.Novotný, 
Ing. arch. H. Ruseva,  Ing.  O.Řezanka,  Ing. V.Tůma,  Ing. P.Vorel  

proti :   0                  zdržel se :  M. Wernerová, J. Murčo, RNDr. J. Růžička                   Usnesení bylo přijato 

 

4. Investiční záměr – lázeňské komunikace ( Kolmá, Moravská, Petřín, Hynaisova ) 
 

Informaci k uvedenému záměru podal ing.arch. I. Richtr (ORI, odd. architektury a urbanismu).  
Záměr byl konzultován a také doproučen k realizaci  v komisi architektury a památkové péče zřízené při radě 

města. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace,  příští rok se počítá s realizací záměru. 

 Členové výboru doporučují využit recyklaci materialů při realizaci a na zpracování úkolu účast 
autorizovaného architekta .  
  

Usnesení :  
Výbor doporučuje realizaci uvedeného záměru. 

Pro :  RNDr. J. Růžička, Ing. arch. J. Janisch, Ing. arch. M. Karas, Ing. arch. R. Mundil,  J. Murčo, Ing.arch.  

H.Ruseva, Ing. O.Řezanka, Ing.arch. I.Štros, Ing. V.Tůma, Ing. P.Vorel, M. Wernerová      
 proti :   0                                                          zdržel se :   0                                         Usnesení bylo přijato 

 

 

 
 

 



 

 

 

5. Různé 
 

Členové výboru se  seznámili se studii ing. O.Řezanky, který předložil návrh využití prostoru v cen-

tru města Karlovy Vary. Řeší území po obou březích řeky Ohře – na pravém břehu řeky prostor mezi okružní  

křižovatkou na řece Teplé a areálem bývalých vodáren v Tuhnicích, na levém břehu od řeky Rolavy, prostor 
ulice Dolní Kamenná až k Ostrovskému mostu. Studie řeší dopravní problematiku, funkční využití předmět-

ného území i způsob zástavby . 

 

 
Příloha :  presenční listina  
 
 

V Karlových Varech dne :  29. března  2012      
 

 

 

                                                                      
     ………………………….……………………….        ...…………………………………………… 

Zapsala :  ing.arch. Irena Václavíčková, tajemnice výboru          RNDr. Jaroslav Růžička,  předseda výboru  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


