Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 020
Datum konání ZMP: 26. 6. 2008

Označení návrhu usnesení: OŘTÚ/22

č. 345
I.

Bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu priorit investic na státní silniční síti ve správě ŘSD ČR v městě
Plzni na roky 2009 - 2011 s výhledem na další období.
II.

Schvaluje

1. Priority nově zahajovaných investic na státní silniční síti ve správě ŘSD ČR v městě Plzni
na roky 2009 - 2011 takto:
název stavby
a) I/26 přeložka Nová Hospoda - 2. stavba
b) I/20 rek. Jateční tř. vč. mostu
c) I/26 rek. mosty Rokycanská
d) I/20 třetí jízdní pruh Karlovarská
e) I/20 oprava Slovanská tř. + oprava tram. tratě (město)
f) I/20, I/27 doplnění přechodů v křižovatce U Jána
g) I/20, I/27 rek. mostu Gen. Pattona
h) I/26 úsek Na pile - panelárna
i) I/27 rek. most Belánka
j) celoplošná oprava Studentská, ús. Gerská - Krašovská
k) I/20 úsek Na Roudné - Plaská + okr. křiž. Na Roudné
l) I/27 úsek Třemošenský rybník - Orlík

roky realizace stavby
2008 - 2010
2009 - 2011
2009 - 2010
2009 - 2010
2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2010 - 2012
2010 - 2011
2010 - 2011
2010 - 2012
2011 - 2012

s tím, že výše podílů města Plzně na těchto akcích bude upřesňována při zpracování
a projednávání projektových dokumentací tak, aby mohl být nárok uplatněn v rozpočtu
města Plzně pro dané roky.
2. Variantu rekonstrukce mostu Generála Pattona B1 nebo B2 tak, že bude využita spodní
stavba, na kterou bude postavena nová mostní konstrukce sestávající ze 3 samostatných
mostů - dvou krajních silničních a středního tramvajového, který bude předán do majetku
města Plzně. S touto variantou souhlasí ŘSD ČR i odborné úřady města Plzně.
Rekonstrukci celého mostu Generála Pattona zajistí ŘSD ČR. Město Plzeň zajistí po dobu
stavby převedení pěší dopravy mimo most Generála Pattona, na kterém bude pro dobu
jeho rekonstrukce využito chodníků pro převedení automobilové dopravy.
3. Dokončení rekonstrukce křižovatky Belánka v úrovňové podobě podle platného územního
rozhodnutí v rámci rekonstrukce mostu na silnici I/27 Klatovská.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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III.

Označení návrhu usnesení: OŘTÚ/22
Pokračování usn. č. 345

Ukládá

Radě města Plzně
1. Zohlednit schválené priority při sestavování návrhu rozpočtu města Plzně v dalších letech
k zajištění finančních zdrojů na krytí podílů města.
Termín: 31. 12. 2008 kontrolní
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Kuglerová
Ing. Šimandl, CSc.
2. Předložit k projednání v ZMP variantní návrh na převedení pěší dopravy přes Tyršovu
ulici a řeku Mži po dobu rekonstrukce mostu Generála Pattona.
Termín: 31. 12. 2008
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Rund
Ing. S. Liška
Ing. Vostracká

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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