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KŘTÚ/1

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci:

Plnění projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2012

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 439 ze dne 1. 9. 2011 je předkládána
informace o plnění projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2012.
Tato zpráva shrnuje informace o plnění projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2012
a byla zpracována ve spolupráci s městskými organizacemi a odbory, které jsou
nositeli/garanty jednotlivých projektů.
Zpráva o realizaci projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2012:
V minulém roce pokračovala projektová příprava významných vodohospodářských staveb.
V říjnu 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí na akci Vodárenský soubor Litice – I. etapa,
která má za cíl vyřešit nedostatečné zásobování vodou v lokalitách Litice, Valcha a Lhota
ještě v předstihu před realizací celého vodárenského souboru. Ţádost o vydání územního
rozhodnutí na II. etapu byla podána v lednu 2013.
Územní rozhodnutí získala v minulém roce také akce „Sanace kanalizačního sběrače Sady
5. května“.
Z důvodu nedořešených majetkových vztahů je pozastavena projektová příprava akce
„Vodárenský soubor Ostrá Hůrka“.
V předešlém roce byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby
na akci „Retenční nádrţ Vinice a rekonstrukce Roudenského sběrače“.
Vzhledem k novému řešení kanalizace v rámci akce „Valcha-dešťová kanalizace
a komunikace - část Černý most„ se v současné době zpracovává změna dokumentace pro
územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro zadání stavby.
Ţádost o vydání změny územního rozhodnutí byla podána v lednu 2013.
Pro II. etapu Úslavského kanalizačního sběrače byla v minulém roce dokončena dokumentace
pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Pro rekonstrukci Boleveckého sběrače v úsecích ve Studentské ulici a v rámci křiţovatky ulic
Na Roudné a U Velkého rybníka byla v minulém roce dokončena dokumentace pro stavební
povolení včetně vydání stavebního povolení.
Realizace stavby „Vodovod Radobyčice“ byla zahájena v září 2012.
V minulém roce byla dokončena „Intenzifikace čistírny odpadních vod II v Plzni“, která je
součástí akce „Čistá Berounka – etapa II, projekt A“. V současné době probíhá na čistírně
odpadních vod zkušební provoz. Další projekty, které jsou součástí akce „Čistá Berounka –
etapa II, projekt B“, jsou retenční nádrţ na ČOV I včetně úpravy odlehčovací komory OK19,
dobudování kanalizace v městské části Plzeň-Radobyčice a realizace I. etapy Úslavského
kanalizačního sběrače. U všech těchto projektů probíhá výstavba. Obě akce „Čistá Berounka
– etapa II, projekty A a B“ jsou realizovány s dotací z Operačního programu Ţivotní prostředí.
Významným centrem kulturního dění ve městě se stane nová divadelní budova v Jízdecké
ulici. V průběhu února a března 2012 proběhlo výběrové řízení na dodavatele této stavby.
Základní kámen byl poloţen 13. června 2012. V současné době probíhá realizace stavby, jejíţ
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dokončení je stanoveno na srpen 2014. Výstavba divadla je spolufinancována ze zdrojů ROP
Jihozápad v rámci IPRM Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
V dubnu 2012 získal územní rozhodnutí projekt 4x4 Cultural Factory společně s akcí „Archív
Světovar“. Pro obě akce, jejichţ realizace je plánována v budově bývalé stáčírny na
Světovaru, bylo zahájeno zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení s předpokladem
vydání stavebního povolení v květnu 2013.
V závěru roku 2012 bylo dokončeno rozpracování studie Světovar, která je závazným
podkladem pro rozhodování o nakládání s majetkem. Tento dokument definuje jednotlivé
rozvojové plochy, doporučuje jejich funkční vyuţití, popisuje nároky na technickou
infrastrukturu, parkovací stání atd. a navrhuje etapizaci jednotlivých fází výstavby.
XProjekt regenerace sídlišť pokračoval stavebními úpravami Ţlutické ulice na Lochotíně
v úseku od Touţimské k Rabštejnské ulici. Součástí této akce, která byla dokončena
v listopadu 2012, byla výměna povrchů vozovek a chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst,
rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava dopravního značení a výsadba stromů. Projekčně se
připravují další úpravy, např. v minulém roce získaly stavební povolení rekonstrukce
vnitrobloku ul. Nade Mţí nebo rekonstrukce Krejčíkovy ulice.
Úpravy vnitrobloků pokračují i na dalších plzeňských sídlištích. Městský obvod Plzeň 2 –
Slovany realizoval s podporou z podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro
rok 2012“ vyhlášeného MMR ČR úpravu vnitrobloku nám. Gen. Píky, Luţická, Jablonského,
Habrmannova – 1. etapa“. Na sídlišti Bory realizuje Městský obvod Plzeň 3 rovněţ s dotací
úpravu vnitrobloku v Šimerově ulici.
13. září 2012 proběhlo slavnostní otevření nově upraveného Mikulášského náměstí. V rámci
akce byly vyměněny inţenýrské sítě, povrchy vozovky a chodníků, vysazeny nové stromy,
obnoveny trávníky se závlahou a byl instalován nový mobiliář. Na projekt získalo město
Plzeň dotaci z Operačního programu Ţivotní prostředí „Podpora regenerace urbanizované
krajiny“ a to na obnovu zeleně a mlatových povrchů.
Na začátku roku 2012 byla zahájena pěstební opatření na dřevinách v historické části
Borského parku. Cílem tohoto projektu, na který se městu podařilo získat dotaci z Operačního
programu Ţivotní prostředí ČR, oblast podpory 6.5 „Podpora regenerace urbanizované
krajiny“, je stabilizace pěstebního stavu vegetačních prvků. Formou probírek jsou z porostů
odstraňovány uhynulé, poškozené nebo nebezpečné dřeviny a je prováděn bezpečnostní
a zdravotní řez. Součástí této akce je také dosadba nových dřevin. V parku současně probíhá
obnova parkových cest a instalace mobiliáře.
V parku u Jeţíška pokračovaly práce zbudováním cesty na vyhlídku. Po zaloţení ovocného
sadu pod zdí Mikulášského hřbitova vznikla plošina, která bude na jaře letošního roku
doplněna lavičkami.
Na podzim 2011 začala první etapa oprav cest v Lesoparku Homolka, která byla dokončena
v první polovině roku 2012.
Úpravy rovněţ probíhají v Lochotínském parku. V minulém roce byly zahájeny přípravy pro
instalaci lávky přes rokli pod Lochotínským pavilonkem, která bude osazena v první polovině
roku 2013.
Revitalizací prochází hřbitov U Všech svatých na Roudné, který se postupně otevírá plzeňské
veřejnosti. V předchozím období byla upravena hlavní alej a byly odstraněny nevhodné
porosty. Nyní jsou dokončovány terénní úpravy v bezprostředním okolí kostela vč. čištění
a opravy souvisejících hrobek. Úpravám předcházel podrobný archeologický průzkum místa.
V prostoru sadového okruhu historického jádra města se připravuje projekt „Úprava
jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně - Terasy pod divadlem J. K.
Tyla“. Pro tuto akci bylo v minulém roce vydáno vodoprávní stavební povolení, které je
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v právní moci. V současné době probíhá stavební řízení na ostatní stavbu a zpracovává se
projektová dokumentace k provedení stavby.
V roce 2008 se město Plzeň zapojilo prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
do mezinárodního projektu REURIS (REvitalization of Urban RIver Spaces), který byl
zaměřen na revitalizaci nábřeţí říčních toků. V průběhu tohoto projektu, který skončil v roce
2012, byla zpracována řada studií a dokumentací. Tyto dokumentace a studie se staly
podkladem pro další projektovou přípravu konkrétních záměrů revitalizace plzeňských řek na
jednotlivých městských obvodech.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pokračoval v realizaci projektu „Odpočinkové místo
Boţkovský ostrov“. V rámci projektu byla dokončena výstavba in-line dráhy a vegetační
úpravy. Na vegetační úpravy se městskému obvodu podařilo získat dotaci z Operačního
programu Ţivotního prostředí oblast podpory 6.5 „Podpora regenerace urbanizované krajiny“.
Další akcí, kterou městský obvod zrealizoval na Boţkovském ostrově s přispěním dotace
z ROP Jihozápad oblast podpory 3.1 „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“, byla výstavba
pěších stezek. Záměrem městského obvodu je rovněţ výstavba cyklostezky přes boţkovský
ostrov včetně lávky přes řeku, na jejíţ realizaci byla v minulém roce podána ţádost o dotaci
ze zdrojů ROP Jihozápad. Další plánovanou akcí je revitalizace původního náhonu
a vybudování protipovodňového průlehu napříč ostrovem s novou vodotečí, na níţ budou
umístěny dětské herní prvky „vodní svět“.
S revitalizací nábřeţí plzeňský řek souvisí projekt sportovně-rekreačních tras - greenways.
Na realizaci vybraných úseků Greenways na Mţi a Úslavě podalo město Plzeň v roce 2012
ţádost o dotaci ze zdrojů ROP Jihozápad.
Cílem projektu Relax centrum Štruncovy sady bylo zatraktivnění veřejných prostranství
a zvýšení nabídky sportovně-rekreační infrastruktury pro veřejnost v centru města. V září
2011 byly zahájeny stavební úpravy, v rámci kterých došlo k odstranění plného oplocení,
rozšíření prostoru okolo promenád, zajištění nových přístupů k vodě, doplnění aktivit okolo
stezek pro pěší a cyklotras. Součástí rekonstrukce byla také výstavba in-line okruhu, lezecké
stěny, skateparku a lávky pro pěší do pivovaru Plzeňský Prazdroj. Na stavbu, která byla
dokončena v září 2012, se městu Plzeň podařilo získat dotaci ze zdrojů ROP Jihozápad.
V lednu 2012 byla dokončena rekonstrukce části fotbalového stadionu ve Štruncových
sadech. V plánu úprav je dále rekonstrukce hlavní tribuny a dostavba stadionu, která zahrnuje
například výstavbu zbývajícího modulu jiţní tribuny a dvou věţí v jihozápadním
a severozápadním rohu tribuny.
V srpnu 2011 začala v Plzni-Skvrňanech v ulici Vejprnická výstavba atletického stadionu,
jehoţ dokončení se předpokládá do konce června 2013. V první etapě, která byla dokončena
na jaře 2012, vznikl ovál dlouhý 400 metrů s 8 drahami a vnitřním prostorem pro další
disciplíny. V uplynulém roce byla zahájena druhá etapa, která počítá s výstavbou tribuny,
běţeckého tunelu pro trénování v zimě a parkoviště.
V minulém roce podala Zoologická a botanická zahrada města Plzně ţádost o dotaci ze zdrojů
ROP Jihozápad na projekt „Stopy člověka v přírodě“. Součástí projektu, který dokumentuje
vznik lidské civilizace a ovlivňování přírody člověkem, je také výstavba drobných staveb. Pro
projekt „Sloni na Mţi“ proběhla směna zbývajících pozemků určených k výstavbě expozice.
Dalším projektem, který připravuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně, je
rekonstrukce lochotínského amfiteátru na audiovizuální environmentální centrum. Na projekt
bude podána ţádost o dotaci ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR.
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Jednou z nejvýznamnějších městských investic v oblasti dopravy je výstavba západní části
městského okruhu. V červnu 2012 byla zahájena výstavba tzv. první etapy úseku v části
Domaţlická-Křimická (Chebská). Akce je společnou investicí města Plzně a Plzeňského
kraje, který na ni získal dotaci ze zdrojů ROP Jihozápad.
Pro další úsek západního okruhu v části Křimická-Karlovarská probíhá dopracování
dokumentace ke stavebnímu povolení, které zahrnuje vypracování variantních řešení okruţní
křiţovatky v místě napojení okruhu na silnici I/20.
Další společnou akcí města Plzně a Plzeňského kraje je realizace stavby „Silnice I/20 a II/231
Plaská - Na Roudné - Chrástecká - I. etapa.“, na níţ rovněţ Plzeňský kraj získal dotaci ze
zdrojů EU. Výstavba, jejíţ součástí bude i nový most přes Berounku, začala v listopadu 2012.
Další etapou rekonstrukce projde Americká třída v úseku Wilsonova mostu včetně křiţovatek.
Vzhledem k poţadavku zahrnout do úprav mostu i rekonstrukci kabelového kolektoru mezi
Americkou a objektem PMDP (HYDRO) bylo nutné upravit dokumentaci ke stavebnímu
povolení. V současné době se zpracovává dokumentace k provedení stavby. Pro akci jsou
vydána všechna potřebná stavební povolení.
Pro akci prodlouţení Lábkovy ulice není zatím moţné z důvodu nedořešených majetkových
vztahů podat ţádost o území rozhodnutí.
V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na úrovňové řešení křiţovatky na Belánce, včetně
úpravy ulice Borské mezi Klatovskou třídou a Němejcovou.
Rekonstrukce komunikace Studentská v úseku Gerská–Krašovská získala v minulém roce
stavební povolení a je připravena k realizaci.
V roce 2012 bylo vydáno kladné stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí)
pro projekt Silniční systém Roudná a byla zadána aktualizace dokumentace k územnímu
rozhodnutí.
V srpnu 2012 začala rekonstrukce Perlové ulice. V návaznosti na jejím dokončení v listopadu
stejného roku, začala rekonstrukce Veleslavínovi v úseku sady 5. května-Rooseveltova ulice.
Součástí akce, jejíţ dokončení se předpokládá v dubnu 2013, je kromě rekonstrukce
komunikace včetně chodníků také rekonstrukce vodovodu a veřejného osvětlení.
V minulém roce bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukce ulic Sedláčkova a Riegrova.
Pro rekonstrukci Kopeckého sadů je projednávána dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Projekt na prodlouţení tramvajové trati k Západočeské univerzitě má projednanou
dokumentaci ke stavebnímu povolení. Vydání stavebního povolení brání pouze zajištění
výkupu posledního pozemku. Vzhledem ke stavu majetkové a projektové přípravy a vysoké
finanční náročnosti celého projektu rozhodlo Zastupitelstvo města Plzně v dubnu 2012
o odloţení realizace projektu do příštího programového období EU 2014 - 2020.
Akce „Tramvajová trať Praţská - U Zvonu“ má zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu
povolení. Termín pro podání ţádosti o stavební povolení byl prodlouţen. Jedním z důvodů byl
předběţný archeologický průzkum pozůstatků kostela sv. Máří Magdalény, které byly v roce
2012 vyhlášeny kulturní památkou. Pro projekt je dále potřeba majetkově dořešit jeden
dotčený pozemek, který je ve vlastnictví tří majitelů.
Třetí etapa rekonstrukce čeká linku tramvajové trati č. 4 v úseku Gerská po konečnou stanici.
Pro akci byla v minulém roce zadána dokumentace ke stavebnímu povolení, která se
v současné době zpracovává.
V rámci projektu „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy a modernizace
automatizovaného systému řízení dopravy“ byly na vytipovaných zastávkách umístěny
inteligentní informačními systémy. Na tuto akci se městu podařilo získat dotaci ze
zdrojů ROP Jihozápad.
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V předešlém roce proběhla úprava světelně signalizačních zařízení na vybraných křiţovatkách
a pokračovalo doplnění řadičů světelných signalizačních zařízení o technické komponenty pro
preferenci MHD. Uplynulý rok rovněţ přinesl pokračování obnovy a výstavby kamerového
systému např. na Chodském a Husově náměstí, na Denisově nábřeţí, na trase od hlavního
vlakového nádraţí do Štruncových sadů.
Cílem projektu „Revitalizace prostoru Hlavní nádraţí Českých drah – Americká – Sirková –
Šumavská“ (Přestupní uzel Hlavní nádraţí) je zkrácení přestupních vazeb a zlepšení
koordinace veřejné dopravy. Projekt obsahuje vedle nových podjezdů Mikulášská,
rekonstrukci a prodlouţení nádraţního podchodu a jeho navázání na tramvajové a přesunuté
trolejbusové zastávky, také výstavbu nového autobusového terminálu. V roce 2012 byly pro
akce „Trolejbusová zastávka Wenzigova“ a „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový
terminál“ vydána územní rozhodnutí.
Na svém jednání v dubnu 2012 schválilo Zastupitelstvo města Plzně realizaci veřejné zakázky
„Vybudování nové dopravní základny pro PMDP, a.s. a zajištění oprav, údrţby a odstavu
vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“ a uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem firmou MHD Servis Plzeň. V současné době probíhá
realizace zakázky.
XV oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací je jedním z nejvýznamnějších městských
projektů výstavba Plzeňského vědecko technologického parku. Akce pokračuje svojí třetí
etapou, na kterou v roce 2012 získalo město Plzeň dotaci z Operačního programu Podnikání
a inovace, program Prosperita, Výzva IV (neveřejná podpora). Projekt zahrnuje výstavbu
dvou objektů - D1, dvoupodlaţní objekt s jedním podzemním podlaţím a objekt E, třípodlaţní
objekt s jedním podzemním podlaţím. Součástí projektu je také realizace související
infrastruktury a parkovacích stání. Zahájení stavby se předpokládá v červenci 2013.
V rámci opatření týkajících se protipovodňové ochrany začala v roce 2011 obnova výpustního
zařízení Boleveckého rybníka. Z důvodu úprav technologie vypouštěcího zařízení byl termín
dokončení posun na duben 2013.
Informace o Programu rozvoje města Plzně jsou zveřejňovány na webových stránkách Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně na adrese:
http://ukr.plzen.eu/cz/program-rozvoje-mesta-plzne/program-rozvoje-mesta-plzne.aspx

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracovala, dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

Ing. P. Rund, nám. primátora
Mgr. J. Karlová, ÚKRMP, 5. 3. 2013
Ing. P. Rund, nám. primátora
Ing. I. Vostracká, řed. ÚKRMP
Ing. J. Kozohorským, řed. TÚ MMP
Ing. I. Vostrackou, řed. ÚKRMP
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