Příloha č.1
Areál nové dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Areál nové dopravní základny je vybudován na místě bývalých objektů lokomotivky
v areálu Škoda v Plzni. Je přístupný z Borské ulice a přímo sousedí se zastávkami MHD
Karlov a Škoda VIII. Brána.
Celková plocha je funkčně rozdělena na dvě hlavní části, vnější odstav vozidel MHD
a halové objekty. Odstav je situován v západní části areálu. Východní část zaujímají
halové objekty, které jsou po stranách doplněny parkovišti pro osobní automobily,
přístřeškem pro kola a plochou odpadového hospodářství.
Nejvýchodnější částí komplexu je administrativní budova. Mezi ní a ostatními halami je
umístěna zkušební trať určená pro ověřování jízdních vlastností vozidel MHD.
Halové objekty jsou dále rozděleny koridorem na jižní a severní část. V jižní části jsou
objekty Těžké opravny, Přesuvny, Lehké opravny „B“, v severní části jsou umístěny
objekty Lehké opravny „A“, Manipulační haly trolejbusů a Haly pro ruční čištění.
Dalšími přidruženými objekty jsou dvě vrátnice, Trakční měnírna a Výpravna trolejbusů a
autobusů.
Na vnějším odstavu je umístněna čerpací stanice pohonných hmot, v hale Lehké opravny
„A“ jsou situovány dva mycí rámy. Odstavná plocha trolejbusů je zastřešena.
Administrativní budova plní mnoho nezbytných funkcí pro chod celého areálu. V prvním
podzemním podlaží jsou umístěny šatny a sociální zařízení pro zaměstnance údržby
a místnosti pro archivaci dokumentů. První nadzemní podlaží je vyčleněno pro technické
místnosti, zejména rozvodnu napětí, trafo, záložní zdroj UPS, strojovnu vzduchotechni ky
a sklad nářadí. V další části podlaží je situována kantýna (jídelna). Výdejna jídel bude
sloužit požadavkům na závodní stravování s nabídkou teplé i studené kuchyně včetně
doplňkového prodeje.
V jižní části křídla je umístěn sklad pracovních oděvů včetně uniforem pro řidiče. Ve
druhém nadzemním podlaží je situováno školicí středisko pro řidiče MHD. Středisko
obsahuje jak konferenční učebnu, tak i počítačovou učebnu.
V severní část křídla je umístněna ošetřovna a šatny řidičů MHD. Třetí nadzemní podlaží
zahrnuje především kanceláře technicko-hospodářských pracovníků.
Na následující sérii snímků je areál nové dopravní základny. Jak je patrné, vnější odstav je
ještě ve fázi stavební rozpracovanosti.
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Pohled na novou dopravní základnu v areálu Škoda (z jižní strany)

Letecký pohled na novou dopravní základnu v areálu Škoda
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vnější odstav

vnější odstav

parkoviště PMDP, a.s. a jižní část halového komplexu

jižní část halového komplexu s objektem Výpravny
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severní část halového komplexu (Lehká opravna „A“)

koridor mezi halovými komplexy, v pozadí zkušební trať

Manipulační hala pro odstav trolejbusů

objekt Výpravny trolejbusů a autobusů
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