
 

 

 

  
   Z Á P I S 
z jednání č. 4/2015 

Komise architektury a památkové péče 
které se uskutečnilo dne 

7. května 2015 
    od 14.00 hod. v zasedací místnosti 5.p. v budově I. magistrátu města  
 
 
Dne 7. května 2015 se uskutečnilo jednání Komise architektury a památkové péče zřízené Radou 
města Karlovy Vary. Jednání bylo zahájeno ve 13:00 hodin a skončeno v 16:30 hodin. 
Přítomni: p. J. Kopfstein, ing. V. Kouba, ing. arch. A. Juštík, ing. arch. B. Kubíček, ing. M. Odvody, 
Mgr. L. Zeman, ing. J. Dušek, ing. arch. M. Bokota, ing. arch. I. Richtr  
Hosté: Mgr. J. Klsák k bodu č. 3 
Omluveni:  ing. I. Vltavská 
 

 
Program jednání:  

1) Organizační věci komise 
2) Veřejná WC v K. Varech 
3) Stav přístupových jednání do UNESCO a příprava dokumentů s tím souvisejících, přednese p. 

náměstek Mgr. J. Klsák 
4) Studie prostoru Moskevská - Krymská 
5) Informace k územní studii Urbanistického řešení širšího centra města 
6)  Různé 

 
 

Průběh jednání a přijatá usnesení k jednotlivým bodům jednání: 
 

1. Organizační věci komise 
Bylo odsouhlaseno pořadí projednání předložených bodů. 
 
 

2. Veřejná WC v K. Varech 
O problematické situaci v dostupnosti veřejných WC provozovaných soukromými subjekty a 
organizací města informoval ing. arch. I. Richtr. V diskusi byl dán podnět dořešit záležitosti kolem 
převzetí objektů Toa point městem.  
Bez usnesení.  

 
 
3. Stav přístupových jednání do UNESCO a příprava dokumentů s tím souvisejících 

Usnesení:  Komise architektury a památkové péče vyslechla výklad p. náměstka Mgr. J. Klsáka 
k nominaci 16 významných lázní Evropy do UNESCO. 
Pro: 8, zdržel se: 0, proti: 0. 

 
 
4. Studie prostoru Moskevská - Krymská  
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Usnesení:  Komise architektury a památkové péče doporučuje řešit dopravu koncepčně a 
komplexně, dle prostorových možností na celou potřebnou kapacitu parkingů a s dopravní 
obsluhou pro všechny objekty, vč. meteoru, prověřit i celý prostor pěší zóny Krymská pro 
podzemní parking a hledat cesty pro uplatnění eurodotací do budování parkovacích kapacit, 
které je nutno řešit nejen pro lázeňskou část. Doporučuje neprodávat již žádné plochy pro 
jednotlivé domy, minimalizovat vjezd vozidel do vnitrobloku, využít pro parking i plochu ulice 
Charkovská a řešit cyklopruhy v návaznosti na generel cyklodopravy. 
Pro: 8, zdržel se: 0, proti: 0. 

 
 

5. Informace k územní studii Urbanistického řešení širšího centra města 
Usnesení:  Komise architektury a památkové péče požaduje sestavit rámcovou informaci o 
odevzdaném návrhu územní studie včetně shrnutí splnění jejího zadání. Komise žádá podat 
souhrnnou informaci a stanovisko k odevzdanému návrhu od předsedy pracovní skupiny ing. V. 
Tůmy.  
Pro: 8, zdržel se: 0, proti: 0. 
 

 
 
 
 
 

Josef  K o p f s t e i n 
   předseda komise  

 
Za správnost vyhotovení:  
ing.arch. I.Richtr,  tajemník komise 
 
 
 
 


