
 

 

Z Á P I S 

z 5. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 14.09.2022 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dne 14.09.2022 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: salonek primátorky, 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   15:00 hodin  

 zakončení   16:40 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Naděžda Ettlerová, Dott. Mag. Radka Murasová,  

 Anna Štěříková, MUDr. Jiří Penc a Tomáš Nesrsta 

  

 

Omluveni: Zdeňka Batíková, RNDr. Jiří Neumann a  Daniel Vašíček  

 

Hosté: Ivana Borovcová a Josef Dlohoš 

 

 

 

Program:  

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR  

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace (Josef Dlohoš) 

4. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. – aktuální informace (Ivana 

Borovcová) 

5. Různé 

 
 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.  

 

1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program jednání komise byl se změnami schválen. 

 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



 

 

 

 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

 

Zápis z 4. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 29.06.2022 byl schválen v navrženém 

znění.  

 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  

Pan ředitel Dlohoš informoval členy komise o skutečnosti, že bude nově pod INFOCENTRUM 

MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. spadat i kompletní síť karlovarských městských knihoven, to 

bude představovat nový potenciál pro možnost oslovit a informovat občany a hosty města. 

Prodiskutována byla opět situace s  odlivem hostů. Dále dopad navýšení cen energií a služeb 

na cestovní ruch. 

 

Dále byla široce prodiskutována prezentace Karlových Varů po vstupu do UNESCO. Prozatím 

není tento potenciál dostatečně využit a propagace města v tomto ohledu není vidět. Dle členů 

komise je to veliká škoda a mělo by se na tom začít intenzivně pracovat a využít plnohodnotně 

tento veliký potenciál. 

 

4. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.  

Paní ředitelka Borovcová informovala o aktuální situaci na karlovarských kolonádách a 

opětovně upozornila na nepřípustné chování návštěvníků v prostorách všech kolonád. Dochází 

k častému znečišťování a ničení dokonce i v nově otevřené Vřídelní kolonádě. Znovu uvedla, 

že by byla potřeba větší součinnost městské policie.  

 

Dále byla prodiskutována i situace kolem nutné opravy distribuční sítě pramenů a  její dezolátní 

stav, který bez opravy do budoucna bude znamenat vynaložení daleko větších finančních 

prostředků. 

  

5. Různé 

Na příští jednání komise bude pozvána Ing. Klára Nýdlová, předsedkyně SDRUŽENÍ 

LÉČEBNÝCH LÁZNÍ v Karlových Varech. 

 

   
Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu bude upřesněno.  

 

 

 

 

        Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

 

 

Dne:  14.09.2022 

Zapsala: Kamila Vaňkátová       


