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Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2013

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 316 ze dne 21. 6. 2012 a č. 515 ze dne 10. 10.
2013 je předkládána informace o plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2013.
Program rozvoje města Plzně (dále Program) byl jako základní strategický dokument města
schválen Zastupitelstvem města Plzně v roce 2003. Z důvodu přípravy na nové programové
období EU bylo potřeba ověřit, zda je Program stále aktuální. Proto v roce 2013 přistoupil Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně ke komplexnímu vyhodnocení plnění Programu od roku 2004 do
roku 2012. Účelem tohoto vyhodnocení bylo posoudit aktuálnost Programu, platnost Vize
rozvoje města a naplnění jednotlivých Prioritních oblastí a Cílů. Z výše uvedeného vyplynulo, ţe
Vize rozvoje města byla v roce 2003 stanovena správně a zůstává i nadále v platnosti.
V návaznosti na toto vyhodnocení zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně aktualizaci
dokumentu, na které se prostřednictvím odborných pracovních skupin podíleli zástupci
městských odborů, organizací a společností, Západočeské univerzity a dalších významných
regionálních institucí. V rámci jednání těchto skupin, byla navrţena nová, zjednodušená
struktura dokumentu a byl sníţen počet Prioritních oblastí. Prioritní oblasti byly následně
rozpracovány do Cílů, které definují stav, kterého chce město dosáhnout. Pro jednotlivé Cíle
byly stanoveny tzv. Podporované aktivity, které formulují způsob dosaţení těchto Cílů. Při
zpracování aktualizace byly také zohledněny aktuální informace o městě a jeho potřebách a nové
koncepční dokumenty města.
Dokument „Program rozvoje města Plzně – aktualizace“ schválilo Zastupitelstvo města Plzně
usnesením č. 515 ze dne 10. října 2013.
Tato zpráva shrnuje informace o naplňování jednotlivých Cílů Programu rozvoje města Plzně za
rok 2013 a byla zpracována ve spolupráci s městskými organizacemi, odbory a se společnostmi
s majetkovým podílem města, které jsou nositeli/garanty níţe uvedených projektů.
Prioritní oblast 1 - Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města
Cíl 1.1 Revitalizace zastavěných území a doplnění chybějících městských funkcí
V uplynulém roce pokračovala výstavba nového divadla v Jízdecké ulici. Byla dokončena
ţelezobetonová konstrukce objektu a probíhají práce na vnitřních konstrukcích a instalacích,
upravují se vnitřní povrchy betonových konstrukcí a instaluje se divadelní technologie. Součástí
stavby je i parkovací dům, u kterého je rovněţ dokončena ţelezobetonová konstrukce objektu.
Akce je realizována s dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ).
Další z klíčových akcí projektu Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK) je projekt
4x4 Cultural Factory (Kulturní fabrika), který město připravuje v lokalitě Světovar. Akce získala
v minulém roce stavební povolení a v závěru roku začala rekonstrukce objektů bývalé stáčírny
a leţáckých sklepů, kde vznikne moderní kulturní a společenské centrum. Centrum bude
disponovat čtyřmi víceúčelovými sály, kavárnou, zkušebnami, tvůrčími ateliéry, byty pro umělce
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a administrativními prostory. V rámci této rekonstrukce bude vytvořen i prostor pro Archiv
města Plzně. Součástí akce bude také výstavba komunikací, chodníků, osazení drobné
architektury a sadové úpravy. Projekty 4x4 Cultural Factory a Archiv města Plzně jsou
realizovány s dotací ze zdrojů ROP JZ.
Projekt regenerace panelových sídlišť pokračoval v uplynulém roce úpravami vnitrobloků na
plzeňských sídlištích. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany dokončil s dotací z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR úpravu vnitrobloku nám. gen. Píky, Luţická, Jablonského, Habrmannova –
2. etapa. V letošním roce bude ještě v rámci akce dokončena úprava zeleně.
Městský obvod Plzeň 3 realizoval rovněţ s dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR úpravu
vnitrobloku v Šimerově ulici na Borech. Úprava vnitrobloku probíhá na Skvrňanech v ulici Karla
Steinera (v části od supermarketu k M-klubu).
Ve vnitroblocích v Lábkově ulici (Skvrňany) a Pod Lesem (Doubravka) byla provedena
výstavba nových parkovacích stání.
Pro některé projekty byly v uplynulém roce zpracovány podkladové a koncepční studie. Jako
podkladovou lze například uvést studii vyuţití bývalého dělnického domu Peklo nebo doplnění
vyhledávací studie „Aquapark“ o analýzu financování, resp. odhad nákladů na investici
a předpokládanou provozní náročnost. Pro přestavbové území Cukrovarská vzniká formou tzv.
paralelního zadání urbanisticko-architektonická studie.
Cíl 1.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství
K zatraktivnění centra města přispěje projekt „Divadelní terasy - úprava jihozápadní části
sadového okruhu historického jádra města Plzně“, jehoţ cílem je obnovit další část sadového
okruhu města. V minulém roce získala tato akce stavební povolení a město Plzeň podalo ţádost
o dotaci ze zdrojů ROP JZ. V závěru roku 2013 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti
NUTS II Jihozápad rozhodl o poskytnutí dotace na tento projekt.
V rámci obnovy historického jádra města pokračovala rekonstrukce Veleslavínovy ulice v úseku
sady 5. května-Rooseveltova ulice. V rámci akce, která skončila v dubnu 2013, byla provedena
rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a kanalizace. Na tuto akci navázala
rekonstrukce zbývající části Veleslavínovy ulice v úseku sady Pětatřicátníků-Rooseveltova, která
byla ukončena v září 2013. Rekonstrukcí získaly komunikace svůj původní charakter. Povrch
vozovky byl nahrazen kamennou dlaţbou, na chodníky byla pouţita tzv. plzeňská deska a na
fasády domů byly umístěny historizující lampy.
Na rekonstrukci ulic Sedláčkova, Riegrova a Dominikánská byla v uplynulém roce podána
ţádost o dotaci ze zdrojů ROP JZ, která ale nebyla přidělena. Pro rekonstrukci Kopeckého sadů
bylo v minulém roce vydáno územní rozhodnutí.
V červenci 2013 začala rekonstrukce Wilsonova mostu včetně jeho předpolí. Jsou dokončeny
podkladní vrstvy pod konstrukcí vozovky a chodníků, sanace kamenných prvků a kabelovody.
Provoz trolejbusových a autobusových linek bude na Wilsonově mostu obnoven 1. dubna 2014.
Důleţitým tématem, které nespadá pouze do loňského roku, ale navázalo na předchozí období
a pokračuje i v letošním roce, je téma Oţivení centrální části města. V minulém roce se mimo
jiné uskutečnily veřejné diskuse s vlastníky nemovitostí, s jejich nájemci a s veřejností
o navrhovaných úpravách, zejména na téma zklidnění centra a vytvoření systému pěších zón.
Postupnou obnovou prochází Lochotínský park. V roce 2012 bylo obnoveno Chotkovo sedátko.
V minulém roce byla instalována lávka přes rokli pod Lochotínským pavilónkem, která propojila
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podchod u tramvajových zastávek na Karlovarské třídě s pěšinou vedoucí k zoologické zahradě.
Na další úpravy parku podalo město Plzeň ţádost o dotaci ze zdrojů ROP JZ.
Regenerace porostu s termínem dokončení na jaře 2014 probíhá i v Borském parku. Akce je ve
výši 90% nákladů hrazena z dotace Státního fondu ţivotního prostředí ČR (SFŢP). V průběhu
minulého roku v parku také pokračovala obnova cestní sítě a instalace mobiliáře.
Úpravy pokračovaly rovněţ v okolí kostela Všech svatých na Roudné. Dokončeny byly terénní
úpravy kolem kostela a bylo obnoveno hlavní kříţení cest spojující přístup od brány k márnici
a ke kostelu.
V návaznosti na projekt „Revitalizace nábřeţí plzeňských řek“ realizuje Městský obvod Plzeň
2 – Slovany projekt „Odpočinkové místo Boţkovský ostrov“. V roce 2013 byl na Boţkovském
ostrově s přispěním dotace Fondu ţivotního prostředí MMP vyčištěn náhon (1. etapa).
Na realizaci greenways – cyklostezky přes Boţkovský ostrov včetně lávky přes Úslavu získal
městský obvod dotaci ze zdrojů ROP JZ. Stavba začala v polovině roku 2013 a její dokončení se
předpokládá v dubnu 2014. Další připravovanou akcí na ostrově je „Revitalizace toku v průlehu
Boţkovského ostrova“, na kterou byla v závěru roku 2013 podána ţádost o dotaci z Operačního
programu ţivotní prostředí (OPŢP).
S revitalizací nábřeţí plzeňský řek souvisí téţ projekt „Vodní plochy Lobezská louka“
připravovaný Městským obvodem Plzeň 4. Cílem projektu je vytvoření poříčního parku, kde
v rámci tzv. I. etapy dojde ke vzniku čtyř nových tůní různých velikostí. Funkce parku bude
kombinovaná – od protipovodňové ochrany, ochrany přírody a říční krajiny po funkci rekreační,
sportovní a vzdělávací. Na první etapu projektu byla v minulém roce podána ţádost o dotaci
z OPŢP.
V rámci protipovodňové ochrany bylo v dubnu 2013 dokončeno protipovodňové opatření
„Výpusť z Boleveckého rybníka“.
Cíl 1.3 Rozvoj služeb pro obyvatelstvo
Město Plzeň má schválený Komunitní plán rozvoje sociálních sluţeb do roku 2015. V roce 2013
Odbor sociálních sluţeb MMP poskytoval systematickou a rozsáhlou pomoc směrem k osobám
bez domova, rodinám s malými dětmi a dalším potřebným nad rámec kaţdoročně dotovaných
sluţeb. Mezi nejvýznamnější formu podpory pro tuto skupinu patří „Potravinová pomoc“, která
je poskytována prostřednictvím sítě spolupracujících organizací, se kterými má občanské
sdruţení NADĚJE (partner Odboru sociálních sluţeb) uzavřené smlouvy o spolupráci.
Neméně důleţitým projektem je jiţ od roku 2012 projekt materiální pomoci tzv. Přímá pomoc
rodinám školních dětí ohroţených sociálním vyloučením - distribuce školních potřeb sociálně
potřebným rodinám s dětmi s trvalým pobytem na území města Plzně (příp. dětí, které plní
povinnou školní docházku na území města Plzně), kterou realizuje Odbor sociálních sluţeb ve
spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi (Ponton, SPOLEČNOST TADY A TEĎ,
o.p.s., Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Městská Charita Plzeň, Domus – Centrum pro
rodinu, Fond ohroţených dětí, Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe Plzeň
a Naděje).
V roce 2013 vydal Odbor sociálních sluţeb MMP tři nové průvodce: „Průvodce (světem) nejen
sociálních sluţeb pro seniory ve městě Plzni“, „Malý průvodce symptomy duševních obtíţí pro
seniory“ a „Průvodce po mapě ţivotních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou?“. Všechny
uvedené tituly jsou zdarma dostupné na většině veřejných míst v Plzni.
Od října 2013 Odbor sociálních sluţeb zahájil činnost Bezplatné právní poradny pro seniory,
která funguje kaţdé úterý a jejích sluţeb vyuţilo do konce roku 2013 na 30 seniorů a invalidních
důchodců.
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V závěru minulého roku byl dokončen projekt Městské charity Plzeň „Chráněné bydlení“ ve
Sladkovského ulici, na který město Plzeň poskytlo v roce 2012 investiční dotaci ve výši 2 mil.
Kč.
Cílem projektu Bezpečné město je zlepšit bezpečnost ve městě a zvýšit pocit bezpečí jeho
občanů. V rámci projektu byla v minulém roce např. vydána s dotací Ministerstva vnitra ČR
aktualizovaná broţura „Bezpečné město“. Společnost Člověk v tísni připravila s podporou
Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP informačně preventivní projekt pro plzeňské
seniory. Součástí projektu bylo vedle souboru seminářů i vydání informační broţury
„Obezřetnost se vyplácí“ - průvodce nejen pro seniory. Další akcí Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality připravenou pro seniory společně s Policií ČR bylo školení řidičů.
Od roku 2011 je pod vedením policejních instruktorů kaţdoročně pořádán kurz sebeobrany pro
ţeny. Ve spolupráci s partnery pořádá Odbor bezpečnosti a prevence kriminality komunikační
kampaně „Respektuj 18“ zaměřující se na omezení konzumace alkoholu mladistvými nebo
„Otevřená kabelka – pozvánka pro zloděje“ upozorňující na zvýšené nebezpečí kapesních
krádeţí. V oblasti protidrogové prevence schválilo v červnu 2013 Zastupitelstvo města Plzně
„Protidrogový plán města Plzně 2013-2015“.
V důsledku přetrvávajícího nedostatku míst v mateřských školách schválilo v červnu 2013
Zastupitelstvo města Plzně výstavbu nových mateřských škol. Jedná se o školy u bazénu na
Slovanech (náhrada za 80. MŠ na Mikulášském náměstí), v Doubravce (přístavba dvou pavilonů
v areálu 54. MŠ) a v Černicích (odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ). Mateřská škola na
Slovanech získala v uplynulém roce stavební povolení a bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Zahájení stavby je plánováno na začátek dubna 2014. Pro školy v Černicích
a na Doubravce proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a na konci roku 2013 začala
jejich výstavba s termínem dokončení v září 2014.
Cíl 1.4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit
V oblasti sportu byl dokončen atletický stadion ve Vejprnické ulici. V červnu 2013 zde byla
ukončena druhá etapa, která zahrnovala výstavbu tribuny s kapacitou 852 diváků včetně
vnitřních prostor (šatny, posilovny, rozcvičovna a tunel pro trénování v zimě) a parkovací stání.
Slavnostní otevření stadionu za účasti předních českých sportovců se uskutečnilo 1. července
2013.
U fotbalového stadionu ve Štruncových sadech byla v minulém roce dokončena dostavba stoţárů
pro osvětlení hrací plochy a proběhla částečná rekonstrukce hlavní tribuny.
V závěru roku skončila rekonstrukce Městské sportovní haly na Slovanech. V rámci přestavby
došlo k výměně nosné konstrukce, pláště nadzemní části haly a výměně střechy včetně oprav
vnitřních technických zařízení a rozvodů.
V lednu 2013 se veřejnosti otevřel plavecký bazén na Lochotíně. V prostorách areálu se rovněţ
nachází venkovní bazén, na jehoţ obnovu byla v závěru roku podána ţádost o dotaci ze zdrojů
ROP JZ. Součástí této akce bude také vybudování nového dětského bazénu s atrakcemi
a rekonstrukce šaten.
Úpravy sportovišť probíhaly i na plzeňských základních školách. Byla dokončena rekonstrukce
venkovního sportovního areálu na 34. základní škole v Gerské ulici na Lochotíně, která kromě
nových povrchů hřišť zahrnovala i výstavbu atletického oválu. Povrch hřišť byl také opraven
u třech základních škol a u čtyř škol došlo k renovaci podlah v tělocvičnách.
Sportovní činnosti dětí a mládeţe podporuje město formou grantového programu „Podpora
tělovýchovných aktivit“, který je určen pro základní školy na území města Plzně. Město rovněţ
kaţdoročně poskytuje finanční dotace tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na činnost
a provozní výdaje včetně podpory handicapovaným sportovců. V listopadu 2013 schválilo
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Zastupitelstvo města Plzně „Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
v Plzni v roce 2014“. V roce 2014 budou dotace rozdělovány v souladu se schválenými
zásadami.
Prioritní oblast 2 - Doprava a technická infrastruktura
Cíl 2.1 Rozvíjet a modernizovat systém veřejné dopravy
Z důvodu špatného technického stavu probíhá na vybraných úsecích tramvajových tratí postupná
obnova. V minulém roce byly opraveny koleje v Prešovské ulici a na Klatovské třídě (točka
Bory-křiţovatka s Kaplířovu ulicí, Chodské náměstí, přejezd Belánka). Na Slovanské aleji
v úseku vozovna Slovany – Světovar proběhla výměna kolejnic včetně opravy vozovky.
Akce rekonstrukce tramvajové trati včetně stavební úpravy ulice Terezie Brzkové získala
v minulém roce územní rozhodnutí.
Projekčně se připravují další rekonstrukce tratí a to v Koterovské ulici (úsek U Duhy - nám.
generála Píky) a Přemyslova-Skvrňanská (úsek sady Pětatřicátníků - Vejprnická), pro které se
zpracovávají dokumentace k územnímu rozhodnutí. Pro třetí etapu rekonstrukce tramvajové trati
Karlovarská byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení.
V loňském roce získalo město Plzeň do svého vlastnictví poslední pozemek potřebný pro stavbu
tramvajové trati na Borská pole. Z důvodu časové prodlevy při zajišťování majetkové přípravy
bylo nutné prodlouţit platnost územního rozhodnutí. V současné době probíhá stavební řízení
s předpokladem vydání stavebního povolení v květnu 2014.
Rekonstrukcí projdou i další části tramvajových tratí v centru města. Jedná se o výměnu kolejí
v úsecích U Zvonu - Praţská - náměstí Republiky. Tramvajová trať v úseku Praţská - U Zvonu
včetně úpravy komunikace, ploch pro pěší a přeloţek inţenýrských sítí získala v minulém roce
stavební povolení.
Rekonstrukce napájení čeká trolejbusovou trať v Černicích. V minulém roce bylo na akci, která
zahrnuje úpravu Štefánikovy ulice v úseku ulic Na Vápenicích - Na Kovářské stráni, vydáno
stavební povolení.
V areálu Škoda pokračovala výstavba nové dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní
podniky (PMDP), která zajistí odstav a kompletní servis trolejbusů a autobusů.
Ke zvyšování komfortu cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy přispívá rozvoj
inteligentních dopravních a informačních systémů. V roce 2013 byly pro veřejnost zpřístupněny
jízdní řády MHD na mapách Google. Pro přestupní uzly Hlavní nádraţí a sady Pětatřicátníků
začala příprava pro doplnění zobrazovacích panelů inteligentních zastávek. V září 2013 byl
zahájen projekt vzniku Dispečinku IDP (Integrovaná doprava Plzeňska), který bude koordinovat
městskou hromadnou dopravu a příměstskou dopravu s vyuţitím technologií a personálu
stávajícího dispečinku Plzeňských městských dopravních podniků.
V roce 2013 doplnily Plzeňské městské dopravní podniky svůj vozový park o 3 nízkopodlaţní
autobusy a 2 nízkopodlaţní tramvaje.
Projekt „Revitalizace prostoru Hlavní nádraţí Českých drah-Americká-Sirková-Šumavská
(Přestupní uzel Hlavní nádraţí) si klade za cíl zkrátit přestupní vazby a zlepšit koordinaci veřejné
dopravy. Vedle výstavby nového autobusového terminálu v Šumavské ulici obsahuje projekt
také nové podjezdy Mikulášská a úpravu zastávky MHD. V návaznosti na nový výstup
z Hlavního nádraţí do Šumavské ulice, který je realizován v rámci akce SŢDC „Průjezd uzlem
Plzeň“, dokončilo město Plzeň místo pro přecházení v Šumavské ulici a nový bezbariérový
přechod pro chodce na tramvajové zastávky v Sirkové ulici. Nedílnou součástí akce byla rovněţ
výstavba chodníků, signalizačního zařízení pro přecházení Sirkové ulice a dopravní ostrůvek
v Šumavské ulici. Z důvodu přesunu zastávek v Šumavské ulici k realizovanému místu pro
přecházení byla v minulém roce vybudována nová trolejbusová zastávka ve Wenzigově ulici. Pro
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stavbu „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“, bylo v minulém roce vyhlášeno
výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a s vybraným dodavatelem
byla uzavřena smlouva o dílo s tím, ţe dílo bude dokončeno a odevzdáno do 30. 6. 2014.
Cílem projektu „Přestupní uzel Slovany“ je postupné vybudování nástupních, výstupních
a odstavných stání pro autobusy veřejné linkové dopravy (VLD) v návaznosti na zastávky
městské hromadné dopravy na náměstí Milady Horákové. V uplynulém roce byla pro zastávku
VLD na Nepomucké třídě (2 nástupní a 2 odstavná stání) zpracována dokumentace k územnímu
rozhodnutí a bylo poţádáno o jeho vydání. Řízení o územním rozhodnutí bylo Odborem
stavebně správním MMP přerušeno s tím, ţe ţadatel má do července 2014 doplnit ţádost
o stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje.
V uplynulém roce proběhla úprava světelně signalizačních zařízení na vybraných křiţovatkách
(např. Rokycanská – Masarykova), pokračovala výměna návěstidel za LED zdroje (Folmavská x
U Letiště a Rokycanská x Jateční) a byla dokončena modernizace logiky automatického
přepínání signálních programů podle dopravního zatíţení. Předešlý rok rovněţ přinesl
pokračování obnovy a výstavby kamerového systému. Byly osazeny kamery na křiţovatkách
Tylova x Koperníkova, Folmavská x U Letiště, Zikmunda Wintra x Hřímalého, v sadech
5. května a na Domaţlické u Četransu.
Cíl 2.2 Realizovat základní komunikační systém s cílem snížit automobilovou dopravu
v centru města a na hlavních městských třídách
V roce 2013 pokračovala výstavba první etapy západního okruhu v úseku DomaţlickáKřimická, na které se společně s městem Plzní podílí Plzeňský kraj. Součástí této akce je stavba
300 metrů dlouhého mostu přes údolí Vejprnického potoka a výstavba cyklostezek v celém
rozsahu stavby. V minulém roce bylo dokončeno připojení Zadních Skvrňan a postupně jsou
dokončovány všechny rozpracované stavební objekty.
Další akcí, kterou realizuje město Plzeň společně s Plzeňským krajem je „Silnice I/20 Na
Roudné/Chrástecká“. V uplynulém roce probíhaly práce na rekonstrukci historického
Masarykova mostu, který bude společně se stávající částí komunikací vyuţit pro pěší a cyklisty.
Pokračovala stavba nového silničního mostu přes řeku Berounku na Jateční třídě a výstavba
komunikací a komunikačních sjezdů. V areálu staré ČOV byly dokončeny demolice a provedeny
úpravy.
„První etapa západního okruhu v úseku Domaţlická-Křimická a Silnice I/20 Na Roudné/
Chrástecká jsou realizovány s dotací ze zdrojů ROP JZ, které získal Plzeňský kraj.
Pro druhou etapu městského okruhu v úseku Křimická (Chebská)-Karlovarská je nutné dořešit
výslednou variantu okruţní křiţovatky pro napojení okruhu na Karlovarskou ulici. Následně
bude dokončena a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Získání stavebního
povolení je vázáno na majetkové vypořádání dotčených pozemků.
Pro projekt „Silniční systém Roudná“ se v uplynulém roce zpracovala aktualizace dokumentace
k územnímu rozhodnutí a začalo její projednání.
Pro akci „Úrovňová křiţovatka Belánka“ byla zpracována dokumentace k provedení stavby na
úsek Borské ulice (od křiţovatky s Klatovskou třídou k ulici Chelčického). Cílem této akce je
odstranit nevyhovující stav komunikace po stavbě „Průjezd ţelezničním uzlem Plzeň“
realizované SŢDC, s.o. Dalším důvodem je dokončení trolejového vedení, které je důleţité pro
propojení trolejového vedení ve vazbě na novou technickou základnu PMDP v areálu Škodovky.
Cíl 2.3 Rozvíjet a podporovat ekologické druhy dopravy
Ke sniţování negativních vlivů dopravy na ţivotní prostředí ve městě přispívají ekologicky
šetrná vozidla. V listopadu 2013 zahájily Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. společně se
Škodou Electric, a.s. a Plzeňskou teplárenskou, a.s. spolupráci na projektu ZeEUS (Městský
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autobusový systém s nulovými emisemi). Tento projekt umoţní v letech 2015 a 2016 otestovat
dva elektrobusy s dobíjením na konečné stanici.
Pro sniţování hlučnosti tramvajových tratí je instalováno stacionární mazání kolejí ve vybraných
problémových obloucích tramvajových tratí.
Prostřednictvím Greenways město Plzeň postupně zkvalitňuje podmínky pro pohyb cyklistů
a pěších ve městě a zároveň podporuje rozvoj ekologické dopravy. V minulém roce byla vedle
Greenways přes Boţkovský ostrov přidělala dotace ze zdrojů ROP JZ také dalším dvěma
úsekům a to podél Úslavy od kostela sv. Jiří po Chrásteckou a od mostu v Lobezské ulici ke
střelnici v celkové délce 1,7 km. V současné době probíhá jejich výstavba s předpokladem
dokončení v září 2014.
Cíl 2.4 Obnovit a rozvíjet technickou infrastrukturu
V oblasti technické infrastruktury je jednou z nejvýznamnějších investic posledních let akce
„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ na Homolce, jejíţ slavnostní zahájení se
uskutečnilo 25. září 2013. Cílem stavby je zajistit kvalitu pitné vody dle platných norem a posílit
výkon zařízení. Na rekonstrukci získalo město Plzeň dotaci z OPŢP a ze SFŢP.
Další akcí, kterou město realizuje s dotací z OPŢP, je Čistá Berounka – etapa II. projekt A a B.
Na čistírně odpadních vod II v Plzni (projekt A) byl v předešlém roce ukončen zkušební provoz
a dílo bylo uvedeno do trvalého provozu. V rámci projektu B byla dokončena kanalizace
v Radobyčicích, retenční nádrţ na ČOV I včetně úpravy odlehčovací komory OK 19 a I. etapa
Úslavského kanalizačního sběrače. V současné době probíhá na všech stavbách zkušební provoz.
Ve vazbě na první etapu Úslavského kanalizačního sběrače je připravována jeho druhá etapa.
Ta byla v minulém roce rozdělena na 2. fáze. Na první fázi s napojením Koterova proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele stavby. V současné době probíhá podpis smlouvy o dílo se
zhotovitelem a 24. 3. 2014 bylo v předstihu předáno staveniště. Termín dokončení byl stanoven
na červen 2015.
V Radobyčicích byla v červnu 2013 dokončena stavba vodovodu.
Z důvodu nesouhlasů majitelů pozemků zasaţených stavbami Retenční nádrţ Vinice
a rekonstrukce Roudenského sběrače došlo k ukončení projektové přípravy ve fázi rozpracované
dokumentace ke stavebnímu povolení. Jednání s vlastníky dotčených pozemků stále pokračují.
Pro 2. etapu Vodárenského souboru Litice bylo v minulém roce i přes nedořešené vlastnické
vztahy vydáno územní rozhodnutí.
Na základě změny stavebního zákona bylo v minulém roce zadáno přepracování dokumentace
k územnímu rozhodnutí včetně jeho vydání na akci Vodárenský soubor Ostrá Hůrka.
Dokumentace pro územní rozhodnutí je v konečné fázi před odevzdáním. Pro podání ţádosti
o územní rozhodnutí bude muset proběhnout změna územního plánu města Starý Plzenec tak,
aby celá stavba mohla být vedena jako veřejně prospěšná stavba a mohlo být vydáno územní
rozhodnutí i přes trvalé nesouhlasy některých vlastníků pozemků.
Pro rekonstrukci Boleveckého sběrače v celém jeho úseku je zpracována dokumentace pro
stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby. Pro „Úsek sanace
Boleveckého sběrače“ není potřeba vydání povolení k provedení stavby vodního díla. Pro další
části Boleveckého sběrače „ Úsek v křiţovatce ulic Na Roudné a U Velkého rybníka„ a „Úsek ve
Studentské“ byla v roce 2012 vydána stavební povolení k provedení stavby vodního díla
a v současné době probíhají řízení k jejich prodlouţení.
Akce „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha“ pokračovala zpracováním dokumentace
k územnímu rozhodnutí na část Sulkovská a z důvodu změny technického řešení i pro lokality
Černý most a Lašitov. Pro Černý most byla vydána změna územního rozhodnutí s nabytím
právní moci v září 2013. Pro část Lašitov bylo v závěru roku zahájeno územní řízení pro změnu
územního rozhodnutí.
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V minulém roce bylo vydáno územní rozhodnutí pro odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše,
stavební povolení získala akce Odkanalizování Lhoty (dešťová a splašková kanalizace).
V září 2013 proběhlo slavnostní zahájení výstavby spalovny ZEVO Chotíkov (Zařízení na
Energetické Vyuţití Odpadů). Vedle ekologického zpracování odpadu bude rovněţ spalovna
dodávat novým horkovodem tepelný výkon do stávající soustavy centrálního zásobování teplem.
Prioritní oblast 3 - Hospodářský rozvoj
Cíl 3.1 Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Jedním z nejdůleţitějších projektů v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací je projekt
Plzeňského vědecko technologického parku, který pokračuje svojí třetí etapou. Jedná se
o výstavbu třípodlaţního kancelářského objektu a dvoupodlaţního objektu poloprovozního typu
s podzemními parkovacími stáními pod kaţdým objektem a nadzemními parkovacími stáními
doplněnými v území. Na projekt získalo město Plzeň dotaci z Operačního programu Podnikání
a inovace, program Prosperita. V minulém roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby
a na stavební dozor pro realizaci výstavby. Stavba byla zahájena 29. 11. 2013 předáním
staveniště vítěznému uchazeči výběrového řízení – firmě OHL ŢS, a.s. Plánovaný termín
kolaudace dvou nových objektů je do konce roku 2014. V rámci zajištění příjmů projektu v době
provozu byla uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě s firmou MBtech Bohemia s.r.o. na
pronájem nového poloprovozního objektu.
Poskytování sluţeb „Plzeňského vědecko technologického parku II“ (PVTP II) především
pronájem prostor odpovídajícím klientům a poskytování specializovaných sluţeb zajišťuje město
Plzeň na základě mandátní smlouvy se Sdruţením pro sluţby VTP tvořeným společnostmi
Vědeckotechnický park, a.s. a BIC Plzeň, s.r.o. z roku 2011.
Prostřednictvím programu „Plzeňské podnikatelské vouchery“ podporuje město Plzeň spolupráci
mezi podnikatelskými subjekty z Plzeňského kraje a Západočeskou univerzitou v Plzni nebo
Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Cílem programu, který byl poprvé
vyhlášen v březnu 2013, je posílit inovační aktivity firem a tím zvýšit jejich
konkurenceschopnost. V rámci vyhlášeného programu, který zprostředkovává BIC Plzeň, mohou
firmy získat dotaci na nákup výzkumných a vývojových sluţeb od obou uvedených univerzit.
Na podzim 2013 vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s výzkumnými
centry Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni publikaci
„Plzeň - město výzkumu a vývoje“. Cílem této publikace je prezentovat nabídku výzkumných
center potenciálním zákazníkům a zároveň zaujmout mladé vědce, kterým se nabízí příleţitost
pracovat ve špičkově vybavených centrech. Prezentační materiál je v sekci eBook
(http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/ebook.aspx) dostupný také na webových
stránkách města.
Na konci roku 2013 zpracoval BIC Plzeň ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací Západní Čechy (ZČU v Plzni) česko-anglickou publikaci „Inovační potenciál plzeňského
regionu“, která prezentuje inovační firmy z regionu pro moţnou mezinárodní spolupráci v oblasti
výzkumu a vývoje. Publikace je rovněţ dostupná v elektronické podobě na webových stránkách
BIC Plzeň.
V rámci svého členství v celoevropské síti Enterprise Europe Network poskytuje BIC Plzeň
podpůrné sluţby pro rozvoj podnikání a inovací zejména pro malé a střední podniky. Tyto sluţby
zahrnují poskytování informací a poradenství pro internacionalizaci firem a pro rozvoj inovací
ve firmách.
V roce 2013 byla zahájena příprava regionální inovační strategie „RIS3 Smart specialisation
strategy“. Na jejím zpracování se podílí Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a BIC
Plzeň.
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Cíl 3.2 Vytváření podmínek pro rozvoj investic
Dvakrát ročně vydává Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a World Trade Center Pilsen ve
spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň
a regionální kanceláří CzechInvest elektronický česko-anglický newsletter „Investments in the
Pilsen Region“. Newsletter, který přináší zprávy o investičních příleţitostech a o dění
v plzeňském regionu, je distribuován hospodářským komorám působícím v Plzni, ambasádám,
potenciálním investorům a developerům.
V loňském roce se město Plzeň přihlásilo do soutěţe „European Cities and Regions of the Future
2014/2015“, kterou kaţdé dva roky vyhlašuje magazín „fDi Intelligence“ ze skupiny Financial
Times Ltd. Cílem této soutěţe, ve které se pro rok 2014/2015 Plzeň umístila v první desítce
východoevropských měst, je vyhledat města s nejlepšími vyhlídkami na příliv investic
a ekonomický rozvoj.
I v minulém roce pokračovalo město v poskytování finanční podpory v rámci grantového
programu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“, jehoţ cílem je zvýšit zájem ţáků
a studentů o studium s technickým zaměřením a připravovat tak kvalifikované pracovníky pro
technické obory.
Zvyšovat zájem o vědu a techniku pomáhají i kaţdoročně pořádané „Dny vědy a techniky
v Plzni“, jejímiţ hlavními organizátory jsou město Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni.
Prioritní oblast 4 - Propagace města
Cíl 4.1 Podpora prezentace města
Rok 2013 byl z hlediska marketingu klíčovým rokem pro koordinaci městského marketingu
s projektem EHMK 2015. Zcela zásadní bylo zpracování Koncepce cestovního ruchu města
Plzně, vedoucí k zaloţení příspěvkové organizace Plzeň –TURISMUS.
V oblasti prezentace města byla pozornost věnována novým propagačním materiálům města,
které byly vydány na začátku roku 2013 (cena v soutěţi Tourpropag 2013). Na ně v květnu téhoţ
roku navázalo spuštění turistického portálu na adrese http://www.plzen.eu/turista/ fungující těţ
na samostatných doménách www.visitplzen.eu a www.visitpilsen.eu. Důleţitým prvkem
prezentace byla také podpora významných sportovních aktivit a realizace vlastních
prezentačních akcí (Slavnosti Svobody, výstavy a veletrhy v zahraničí, výstavy ve Smetanových
sadech, Oslavy 28. října a další).
Prostřednictvím Odboru propagace a marketingu poskytlo město Plzeň rovněţ marketingovou
a informační podporu kongresu evropských archeologů na ZČU.
Významnou roli hraje spolupráce města a Západočeské univerzity v Plzni při podpoře projektu
Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015.
Cíl 4.2 Podpora rozvoje kultury
Statutární město Plzeň projevuje dlouhodobou a cílenou snahu o podporu kultury a rozvoj
dotačního systému v oblasti kultury. V průběhu roku 2013 podpořilo město Plzeň řadu
významných kulturních organizací a institucí, které jsou pro rozvoj kultury ve městě i v celém
regionu nezbytné a nezastupitelné (např. Divadlo J. K. Tyla, Divadlo ALFA, Plzeňská
filharmonie, Galerie města Plzně aj.). V rámci víceletých dotačních programů město poskytlo
finanční podporu na realizaci tradičních festivalů jako je Ţivá ulice, Smetanovské dny,
Mezinárodní festival DIVADLO, Festival českých filmů FINÁLE a další. Klíčové projekty pro
rozvoj kultury ve městě jsou aţ do roku 2015 podporovány v rámci čtyřletého grantového
programu, který byl vyhlášen na léta 2012-2015. Řada projektů tohoto grantu zároveň tvoří
ústřední osu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
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Ţivou kolekcí současného lokálního výtvarného umění je unikátní Artotéka města Plzně. Hlavní
myšlenkou celého projektu je prezentovat současné umění plzeňských autorů ve veřejných
prostorech města a podporovat tvorbu plzeňských a s Plzní spjatých umělců. Kaţdoročně je na
nákup výtvarných děl vyčleněna finanční částka dle schváleného rozpočtu Odboru kultury MMP
pro daný kalendářní rok. V roce 2013 byla do fondu Artotéky města Plzně zakoupena 4 díla.
Město Plzeň má zpracovaný Dotační systém v oblasti kultury. I v roce 2013 byl vyhlášen
Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké
činnosti a v oblasti kulturních projektů. V rámci podpory kulturních projektů byly vyhlášeny
následující oblasti: Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace,
Kulturní projekty zaměřené na podporu současného a komunitního umění aj.
V roce 2013 nahradil dosavadní Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně nový
průběţný dotační program Odboru kultury MMP „Mikrogrant na podporu kulturních
a uměleckých projektů“, který byl poprvé vyhlášen pro oţivení kulturního dění ve městě.
V oblasti kultury poskytují dotace téţ jednotlivé městské obvody, které kromě kulturních akcí
podporují také volnočasové aktivity a vzdělávací akce.
Společnost Plzeň 2015, o. p. s., představila dne 5. 12. 2013 v Divadle Archa Praha za účasti
ministra kultury Jiřího Balvína, primátora Martina Baxy a zástupce Evropské komise Jana
Michala program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury v roce 2015. V tuto chvíli je
naplánovaný a potvrzený hlavní program z 85 procent. Ţánrově se program rozprostře od divadla
přes hudbu, výstavy, architekturu, tanec, performance, instalace ve veřejném prostoru aţ po
komunitní akce, vzdělávací projekty a setkání.
Cíl 4.3 Podpora cestovního ruchu
V červnu 2013 Radou města Plzně schválená „Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na
období 2014 – 2018“ řeší zejména otázku nastavení systému řízení cestovního ruchu v Plzni.
V návaznosti na tento dokument schválilo Zastupitelstvo města Plzně v září 2013 transformaci
příspěvkové organizace Esprit – plzeňský kulturní servis na organizaci se zaměřením na cestovní
ruch Plzeň – TURISMUS. Úkolem této příspěvkové organizace města, která začala fungovat
v lednu 2014, bude především marketing a management cestovního ruchu a provozování
informačního centra města Plzně.
Statutární město Plzeň vyhlašuje Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu. V roce 2013
byl tento grantový program vypsán v následujících tematických celcích: Tvorba produktů
příjezdového turismu do Plzně a Kongresová turistika.
V uplynulém roce proběhla obnova orientačních sloupků části Městského informačního systému
(MIOS). MIOS, který je určen především pro pěší turisty, získal nové technické řešení sloupků
a nové grafické ztvárnění směrovek, které byly doplněny o anglické názvy. Součástí projektu
bylo rovněţ přehodnocení rozmístění sloupků a aktualizace turistických cílů.
V návaznosti na novou lávku do Prazdroje a v souvislosti s úpravou celého území Štruncových
sadů byla v uplynulém roce formou lepících značek vyznačena obousměrná cesta z plzeňského
pivovaru do centra města.
Jeden z nejvýznamnějších plzeňských turistických cílů Zoologická a botanická zahrada města
Plzně postupně rozšiřuje expozice v souladu s generelem svého dalšího rozvoje. V listopadu
2013 zde začala výstavba dvou expozičních celků souborného projektu nazvaného „Stopy
člověka v přírodě“. Jeho cílem je vybudování expozic Středozemí (kolébka evropských kultur
včetně expozice ţelv) a Amazonie (prales, voda, člověk a pavilon drápkatých opic). Na tento
projekt získalo Město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP dotaci ze zdrojů ROP JZ.
Předpokládaný termín dokončení akce je na podzim 2014.
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Město Plzeň rovněţ přispívá na provoz dalšího významného turistického cíle, kterým je
Techmania Science Center, obecně prospěšná společnost. Ta v listopadu 2013 otevřela nové 3D
Planetárium a na konci března 2014 nové rozšířené expozice zaměřené na neformální
vzdělávání.
Záměrem města, a to i vzhledem k rozvoji kulturního turismu, je zpřístupnit veřejnosti jedinečné
interiéry vytvořené světově uznávaným architektem Adolfem Loosem. V červenci 2013 začala
v Bendově ulici č. 10 rekonstrukce prvního z nich.
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
Odbory, organizace a společnosti, které se podílely na zpracování zprávy o plnění Programu
rozvoje města Plzně za rok 2013:
BIC Plzeň, s.r.o.
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP
Odbor investic MMP
Odbor kultury MMP
Odbor sociálních sluţeb MMP
Odbor správy infrastruktury MMP
Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy MMP
Plzeň - TURISMUS, p.o.
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
POVED, s.r.o.
Správa veřejného statku města Plzně
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

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

Mgr. P. Šindelář, nám. primátora
Mgr. J. Karlová, ÚKRMP, 2. 4. 2014
Mgr. P. Šindelář, nám. primátora
Ing. I. Vostracká, řed. ÚKRMP
Ing. J. Kozohorským, řed. TÚ MMP
Ing. I. Vostrackou, řed. ÚKRMP
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