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14. května 2015

KŘTÚ/1

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci:

Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2014

XNa základě usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 10. 10. 2013 je předkládána informace
o plnění Programu rozvoje města Plzně (PRMP) za rok 2014.
Tato zpráva shrnuje informace o naplňování jednotlivých Cílů PRMP za rok 2014 a byla
zpracována ve spolupráci s městskými organizacemi, odbory a se společnostmi s majetkovým
podílem města, které jsou nositeli/garanty níţe uvedených projektů. Informace o plnění je
shodně jako text návrhové části PRMP členěna do kapitol podle jednotlivých Prioritních oblastí
a Cílů.
Prioritní oblast 1 - Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města
Cíl 1.1 Revitalizace zastavěných území a doplnění chybějících městských funkcí
Jednou z nejvýznamnějších investic města posledních let byla výstavba nové divadelní budovy
v Jízdecké ulici. Budova divadla, provozní budova a parkovací dům byly dokončeny na konci
srpna 2014. Slavnostní otevření Nového divadla se uskutečnilo 2. září 2014. Akce byla
realizována s dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ) oblast podpory
2.1 - Integrované projekty rozvojových center, IPRM „Plzeň - Evropské hlavní město kultury
2015“.
Další z klíčových akcí projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK) byl projekt
4x4 Cultural Factory (Kulturní fabrika), který město Plzeň připravovalo v lokalitě Světovar.
Z důvodu výskytu nebezpečných látek (korkolit) v konstrukci objektu a jeho likvidace nebylo
moţno splnit závazný termín pro dokončení projektu dle Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z ROP JZ. V prosinci 2014 tak ZMP rozhodlo o ukončení realizace stavby a o provedení
konzervace objektu.
V minulém roce pokračovaly úpravy vnitrobloků na plzeňských sídlištích. MO Plzeň 3 realizoval
s dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR úpravu vnitrobloku v ulici Luďka Pika na Borech
a na Skvrňanech dokončil úpravu vnitrobloku v ulici Karla Steinera (v části od supermarketu
k M-klubu).
V Doubravce byla dokončena I. etapa úpravy prostranství Na Dlouhých u Jitřenky, která
obsahovala výstavbu nových chodníků, instalaci nových laviček a výsadbu stromů.
V rámci stavební úpravy okruţní křiţovatky Rabštejnská - Ţlutická na Košutce byla provedena
výstavba nových parkovacích míst v Rabštejnské ulici, obnova veřejného osvětlení a sadové
úpravy.
Pro některé projekty byly v uplynulém roce zpracovány koncepční, podkladové a územní studie.
V červenci 2014 dokončil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) územní studii
„Plzeň, Rokycanská - Spolková“. Obsahem studie je návrh urbanistického a dopravního řešení
území oblasti Rokycanské v okolí divadla dětí Alfa.
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Pro přestavbové území Cukrovarská byla dokončena urbanisticko-architektonická studie (D3A,
spol. s r.o., 7/2014). Tato studie řeší přestavbu území pro městské funkce, jako jsou bydlení,
kultura, sport, obchod nebo volný čas. Studie byla odsouhlasena RMP jako podklad pro výstavbu
v území.
V souvislosti s plánovaným prodlouţením tramvajové trati k ZČU v Plzni, a s tím související
zrušení tramvajové a autobusové točky na Borech, byla zpracována územní studie na revitalizaci
konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku (SPORADICAL, 08/2014).
Na řešení území Americká - Nádraţní - křiţovatka U Jána - Denisovo nábřeţí vyhlásilo město
Plzeň prostřednictvím ÚKRMP veřejnou jednokolovou architektonicko-urbanistickou ideovou
soutěţ. Plzeňská veřejnost měla moţnost se se soutěţními návrhy seznámit na výstavě
v Měšťanské besedě.
Další urbanisticko-architektonickou soutěţí, kterou v uplynulém roce vyhlásilo město Plzeň,
byla veřejná jednokolová urbanisticko-architektonická ideová soutěţ na řešení prostoru náměstí
Emila Škody. Soutěţní návrhy byly rovněţ představeny veřejnosti na výstavě ve vestibulu
Centrálního autobusového nádraţí v Plzni.
Cíl 1.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství
V březnu 2014 začaly práce na projektu „Divadelní terasy - úprava jihozápadní části sadového
okruhu historického jádra města Plzně“. V minulém roce byly dokončeny přeloţky sítí,
komunikace vč. chodníku sady Pětatřicátníků, celý prostor od Divadla J. K. Tyla směrem do
Smetanových sadů a rozvody závlahového systému.
V rámci I. etapy obnovy Lochotínského parku bylo dokončeno odvodnění parkových cest,
svedení vody do nově zbudovaných rybníčků a byla provedena stabilizace jeskyně. Vysázena je
přibliţně polovina dřevin a rozvezeny a rozprostřeny trávníkové substráty.
Obě výše uvedené akce jsou spolufinancovány ze zdrojů z ROP JZ.
V Borském parku probíhá od září 2014 další etapa obnovy cest, instalace nových laviček
a odpadkových košů, dětských herních prvků a fit-prvků.
V červnu 2014 byla dokončena protierozní opatření na březích Košuteckého jezírka a byly
vysazeny nové dřeviny. V rámci akce vznikly rovněţ dvě písečné pláţe, přírodní posezení na
kamenech a byly instalovány nové lavičky.
Na hřbitově U Všech svatých byla na podzim loňského roku zahájena oprava hřbitovní zdi
a bylo restaurováno 26 nejcennějších náhrobků před vchodem do kostela.
V prosinci 2014 skončily práce na rekonstrukci Dominikánské a Riegrovy ulice. U obou
komunikací byly rekonstruovány povrchy chodníků a komunikací a byly instalovány
historizující lampy. Z Riegrovy ulice se v celé její délce stala pěší zóna. Akce byla
spolufinancována ze zdrojů z ROP JZ.
Akce rekonstrukce Sedláčkovy ulice má zpracovanou projektovou dokumentaci k provedení
stavby a pro rekonstrukci Kopeckého sadů je poţádáno o vydání stavebního povolení.
V červenci 2013 začala rekonstrukce Wilsonova mostu. 1. dubna 2014 byl na mostě znovu
obnoven provoz trolejbusových a autobusových linek a o měsíc později byl most otevřen pro
chodce a automobily. Rekonstrukce mostu byla kompletně dokončena na konci května 2014.
V návaznosti na projekt „Revitalizace nábřeţí plzeňských řek“ realizuje MO Plzeň 2 - Slovany
projekt „Odpočinkové místo Boţkovský ostrov“. V roce 2014 byl na ostrově s přispěním dotace
Fondu ţivotního prostředí MP vyčištěn náhon (2. etapa). Na realizaci Greenways - cyklostezky
přes Boţkovský ostrov, včetně lávky přes Úslavu, získal městský obvod dotaci ze zdrojů ROP
JZ. Stavba, která začala v polovině roku 2013, byla dokončena v květnu 2014. Další
realizovanou akcí na ostrově je „Revitalizace toku v průlehu Boţkovského ostrova“. Stavba,
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která bude dokončena na jaře 2015, je hrazena z dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí
(OPŢP).
V červnu 2014 byla slavnostně otevřena naučná stezka údolím Radbuzy. Stezka má celkem
12 zastavení a je dlouhá přibliţně 12,5 km. V souvislosti s otevřením naučné stezky byla
připravena průvodcovská broţurka, jejíţ vydání bylo spolufinancováno z mezinárodního
projektu REURIS.
S revitalizací nábřeţí plzeňský řek souvisí téţ projekt „Vodní plochy Lobezská louka“
připravovaný MO 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 realizaci první etapy projektu byla v minulém roce přislíbena dotace
z OPŢP.
V červenci 2014 byla dokončena územní studie „Schody na náplavku řeky Radbuzy v centrální
části města Plzně“ (FACT s.r.o.) řešící zpřístupnění náplavky a její vyuţití pro kulturu a volný
čas obyvatel města.
Pro „Plovární park U Radbuzy v Plzni“ byla zpracována územní studie (ATELIER A CZ,
09/2014), která navrhuje parkové úpravy území bývalé městské plovárny a levobřeţní údolní
nivy Radbuzy.
Cíl 1.3 Rozvoj služeb pro obyvatelstvo
Během roku 2014 se dařilo plnit cíle projektu Bezpečné město, kdy dle policejních statistik došlo
na území města Plzně ke sníţení počtu trestných činů a zvýšení jejich objasnění. V rámci
Programu prevence kriminality se městu podařilo získat prostřednictvím Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality MMP (BEZP MMP) dotaci Ministerstva vnitra ČR na projekt „Asistent
prevence kriminality“, který je realizován od července loňského roku v tzv. lokalitě „Plac“.
Cílem projektu je zejména zlepšení podmínek pro občanské souţití obyvatel této lokality a
okolních obyvatel, dohled nad dodrţováním veřejného pořádku, zvýšení pocitu bezpečí obyvatel
lokality, ale také řešení problematiky záškoláctví. Tento projekt bude pokračovat i v průběhu
letošního roku.
Z důvodu sporu o ochrannou známku loga „Bezpečné město“ je od konce září 2014 pozastaven
webový portál, který je důleţitou součástí projektu. BEZP MMP v současné době připravuje
nové logo a novou vizualizaci portálu.
Nedostatek míst v mateřských školách řeší výstavba nových školek. V srpnu 2014 bylo otevřeno
nové odloučené pracoviště 80. MŠ Vlnka u bazénu na Slovanech. Na Doubravce byla na konci
srpna 2014 dokončena přístavba dvou pavilonů v areálu 54. MŠ a nová mateřská škola
v Černicích (odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ) zahájila svůj provoz v závěru září 2014.
Odbor sociálních sluţeb MMP (OSS MMP) svojí činností naplňuje sociální koncepci města.
V roce 2014 OSS MMP poskytoval pomoc osobám bez domova, rodinám s malými dětmi
a dalším potřebným. Mezi nejvýznamnější formy podpory patří například potravinová pomoc
nebo distribuce školních potřeb sociálně potřebným rodinám s dětmi s trvalým pobytem na
území města Plzně.
Město Plzeň prostřednictvím OSS MMP pravidelně poskytuje dotace na kofinancování
sociálních sluţeb, na podporu aktivit prorodinné politiky, sociální sluţby a ostatní sluţby
a činnosti v sociální oblasti, péče o zdraví a podpora zdravotně postiţených a seniorů a další.
Od roku 2014 je nově poskytována finanční podpora v rámci dotačního titulu - Podpora
zdravotně znevýhodněných rodin.
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V uplynulém roce byl na Zábělské 43 nově rekonstruován městský objekt s 20 bytovými
jednotkami. Dům je primárně určen seniorům, kteří bydlí ve velkých bytech a mají problém
hradit náklady spojené s jejich uţíváním, nebo musí ţádat o státní příspěvek na bydlení.
V uplynulém roce začala ve městě fungovat nová sluţba směrem k dříve narozeným, tzv. Senior
expres, pro seniory a drţitele průkazů ZTP a ZTP/P, včetně dětí. Tato sluţba zajistí pro osoby
s trvalým bydlištěm v Plzni a pro seniory ve věku nad 70 let dopravu kamkoliv po městě i mimo
něj.
Sluţeb bezplatné právní poradny, která funguje od roku 2013, vyuţilo v uplynulém roce na 218
seniorů a invalidních důchodců. Od května 2014 je v provozu tzv. „ePoradna“, která má zajistit
rychlou a dostupnou pomoc občanům města při řešení sloţitých, nejen sociálních, situací.
V roce 2014 vydalo město Plzeň aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních sluţeb na
území města Plzně.
Na základě studie „Fenomén bezdomovectví“ zpracoval v minulém roce OSS MMP „Akční plán
řešení bezdomovectví z pohledu sociálně-zdravotní péče na území města Plzně na léta 20142016.“
Cíl 1.4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit
U fotbalového stadionu ve Štruncových sadech byla v minulém roce dokončena dostavba jiţní
tribuny, která navýšila kapacitu stadionu o 300 míst. Pro úpravy horní části hlavní tribuny byla
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.
Odbor správy infrastruktury MMP dokončil s dotací z ROP JZ rekonstrukci venkovního bazénu
u plaveckého bazénu na Lochotíně. V rámci akce došlo k obnově provozu venkovního bazénu,
doplnění areálu o dětské venkovní brouzdaliště a rekonstrukci šaten určených pro venkovní
areál. V roce 2014 zadal MO Plzeň 1 zpracování kompletní projektové dokumentace na
celkovou přestavbu a rekonstrukci celého plaveckého bazénu Lochotín.
V roce 2014 město pokračovalo v poskytování finanční dotace tělovýchovným jednotám
a sportovním klubům na činnost a provozní výdaje, včetně podpory handicapovaným
sportovcům. Byl také vyhlášen mimořádný dotační program „Opravy, údrţba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech
v Plzni“.
Úpravy sportovišť probíhaly i na plzeňských základních školách. V loňském roce došlo
k výměně umělého povrchu na fotbalovém stadionu J. Ţaloudka na 33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové.
Současně bylo opraveno za finanční pomoci MO Plzeň 1 víceúčelové hřiště na 4. ZŠ Plzeň,
Kralovická ulice.
Sportovní činnosti dětí a mládeţe podporuje město formou grantového programu „Podpora
tělovýchovných aktivit“, který je určen pro základní školy na území města Plzně.
V září 2014 schválilo ZMP „Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
v Plzni v roce 2015“.
Prioritní oblast 2 - Doprava a technická infrastruktura
Cíl 2.1 Rozvíjet a modernizovat systém veřejné dopravy
V březnu 2014 začala rekonstrukce tramvajové trati U Zvonu, Praţská. Stavba zahrnuje
rekonstrukci tramvajových tratí a trolejového vedení v úseku Praţská a Zbrojnická aţ
k Anglickému nábřeţí. Součástí akce je rekonstrukce komunikací a chodníků, veřejného
osvětlení a inţenýrských sítí. Akce je spolufinancována ze zdrojů ROP JZ.
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Rekonstrukcí prošla tramvajová trať v úseku od Mlýnské strouhy přes náměstí Republiky
k Dominikánské ulici a dále byl opraven tramvajový přejezd v Plaské ulici v křiţovatce s ulicí
Studentská. Obnova tramvajových tratí má rovněţ příznivý dopad na sniţování hlučnosti
provozu.
Projekčně se připravují další rekonstrukce tratí. Akce „III. etapa rekonstrukce tramvajové trati
Karlovarská“ a „Rekonstrukce tramvajové trati a stavební úpravy ulice Terezie Brzkové“ získaly
v uplynulém roce stavební povolení. U projektu „Prodlouţení tramvajové trati na Borská pole“
probíhá stavební řízení. Pro rekonstrukci tramvajové trati Koterovská bylo vydáno územní
rozhodnutí a rekonstrukce tramvajové trati Přemyslova - Skvrňanská má zpracovanou
dokumentaci k územnímu rozhodnutí.
V areálu Škoda na Karlově byla 29. 8. 2014 uvedena do provozu nová dopravní základna pro
Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), která zajistí odstav a kompletní servis trolejbusů
a autobusů.
Rozvoj inteligentních dopravních a informačních systémů napomáhá ke zvyšování komfortu
cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy. V roce 2014 byla pro přestupní uzly
Hlavní nádraţí a sady Pětatřicátníků zpracována dokumentace pro umístění celkem
8 zobrazovacích panelů inteligentních zastávek.
POVED, s.r.o. a PMDP, a.s., realizovaly projekt Dispečinku pro řízení Integrované dopravy
Plzeňska (IDP). Rovněţ bylo zprovozněno pracoviště pro krajského dispečera umístěné
v prostorách Dynamického dispečinku.
V minulém roce pokračovala projektová příprava projektu „Revitalizace prostoru Hlavní nádraţí
Českých drah - Americká - Sirková - Šumavská“ (Přestupní uzel Hlavní nádraţí). Pro stavbu
„Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“ byla zpracována dokumentace pro
stavební povolení a město Plzeň a Plzeňský kraj mezi sebou uzavřely dohodu o partnerství na
přípravu a realizaci tohoto terminálu. V září 2014 byl vybrán zpracovatel projektové
dokumentace pro stavební povolení na projekt „Úprava Mikulášské ulice“ (nové podjezdy
Mikulášská).
Součástí projektu „Přestupní uzel Slovany“ je vybudování nové zastávky autobusů veřejné
dopravy na Nepomucké a úprava napojení ulice Plzeňská cesta do Nepomucké. Stavba zastávky
získala v roce 2014 územní rozhodnutí.
Na vybraných křiţovatkách proběhly v uplynulém roce úpravy světelných signalizačních
zařízení a na přejezdech pro cyklisty došlo k úpravě návěstidel. V rámci obnovy a výstavby
kamerového systému byly osazeny kamery např. na křiţovatkách Vejprnická x Terezie Brzkové
a Macháčkova x Lábkova.
Cíl 2.2 Realizovat základní komunikační systém s cílem snížit automobilovou dopravu
v centru města a na hlavních městských třídách
Jednou z nejvýznamnějších městských investic v oblasti dopravy v posledních letech je výstavba
západní části městského okruhu. Stavba I. etapy v úseku Domaţlická - Křimická (Chebská) byla
zahájena v červnu 2012 a uvedena do provozu 9. 9. 2014. Tato akce, která je společnou investicí
města Plzně a Plzeňského kraje, byla spolufinancována ze zdrojů ROP JZ.
Pro další úsek západního okruhu v části Křimická - Karlovarská byla zpracována dokumentace
ke stavebnímu povolení a byly zahájeny výkupy pozemků dotčených stavbou. V roce 2014
uzavřelo město Plzeň s Plzeňským krajem Dohodu o partnerství při přípravě a realizaci tohoto
projektu.
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Další akcí, kterou realizovalo město Plzeň společně s Plzeňským krajem, byla stavba „Silnice
I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné - Chrástecká - I. et.“. V červnu 2014 byl uveden do provozu
nový most přes Berounku a v říjnu byla celá stavba dokončena.
U projektu „Silniční systém Roudná“ se v současné době projednává dokumentace k územnímu
rozhodnutí.
Na akci „Rekonstrukce Borská a křiţovatka Belánka“ (úsek od křiţovatky s Klatovskou třídou
k ulici Chelčického) proběhlo v uplynulém roce výběrové řízení, ve kterém byla jako zhotovitel
stavby vybrána akciová společnosti EUROVIA.
Součástí stavby Uzel Plzeň 3. stavba je přeloţka Domaţlické ulice a stavební úpravy
navazujících ulic a objektů v úseku od ulice Na pile po betonárku v Zátiší (přesmyk domaţlické
trati). Akce má vydané územní rozhodnutí. Na realizaci této stavby je ze strany města Plzně
podepsána smlouva o spolupráci se Správou ţelezniční dopravní cesty. V souvislosti
s plánovanou realizací přesmyku domaţlické trati byla zpracována územní studie „Plzeň,
Domaţlická - Emingerova“ (ÚKRMP, 5/2014).
V oblasti dopravy v klidu pokračovaly práce na dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro
parkoviště na náměstí Emila Škody (P+R) a projednání záměru vybudování parkoviště
v Kotkově ulici (P+G).
Cíl 2.3 Rozvíjet a podporovat ekologické druhy dopravy
Od roku 2013 spolupracují PMDP, a.s. se Škodou Electric, a.s. a Plzeňskou teplárenskou, a.s. na
projektu ZeEUS (Městský autobusový systém s nulovými emisemi). V roce 2014 byly zahájeny
přípravné práce, zejména zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení, na
dobíjecí stanici v konečné Sídliště Košutka. Zároveň byl vyroben první elektrobus a začalo jeho
testování v provozu bez cestujících.
PMDP, a.s., také testovaly nové řešení trolejbusu s pomocným bateriovým pohonem, který
umoţňuje prodlouţení provozu trolejbusových linek mimo rozsah trolejové sítě.
V uplynulém roce byly kromě Greenways přes Boţkovský ostrov dokončeny další dva nové
úseky podél Úslavy od kostela sv. Jiří po Chrásteckou (včetně lávky) a od mostu v Lobezské
ulici ke střelnici. Obě akce byly spolufinancovány z dotace ze zdrojů ROP JZ.
Cíl 2.4 Obnovit a rozvíjet technickou infrastrukturu
Jednou z nejvýznamnějších investic města v oblasti technické infrastruktury je „Rekonstrukce
a modernizace úpravny vody Plzeň“ na Homolce. Na tuto akci, jejíţ realizace začala v roce
2013, získalo město Plzeň dotaci z OPŢP a ze SFŢP.
Ve vazbě na první etapu Úslavského kanalizačního sběrače, která byla realizována v rámci akce
„Čistá Berounka - etapa II. projekt B“, pokračuje realizace jeho druhé etapy, 1. fáze
(s napojením Koterova). V uplynulém roce probíhaly práce na hloubení šachet a vystrojení
kanalizačních tras.
Pro akce „Odkanalizování Koterova“, „Kanalizace - část Bručná“ a „Kanalizace Lobzy Rolnické náměstí“ proběhlo výběrové řízení na zhotovitele kompletní projektové dokumentace.
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 1. etapu Vodárenského souboru Litice bylo prodlouţeno územní rozhodnutí.
Akce Vodárenský soubor Ostrá Hůrka má zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí
a byla podána ţádost o jeho vydání.
Pro akci rekonstrukce Boleveckého sběrače byla pro úseky ve Studentské ulici a v křiţovatce
ulic Na Roudné a U Velkého rybníka prodlouţena platnost stavebních povolení.
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Akce „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha“ má vydaná územní rozhodnutí na všechny tři
etapy: Černý most, Lašitov a Sulkovská. Pro část Černý most byla v minulém roce dokončena
dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby. Pro část Lašitov byly
zahájeny práce na dokumentaci k provedení stavby.
„Sanace kanalizačního sběrače Sady 5. května“ má prodlouţenou platnost územního rozhodnutí
a akce byla předána Vodárně Plzeň, a.s. k realizaci.
V roce 2014 pokračovala výstavba spalovny ZEVO Chotíkov (Zařízení na Energetické Vyuţití
Odpadů).
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, jehoţ třetí etapa byla dokončena v závěru roku
2014. Tato etapa zahrnovala výstavbu dvoupodlaţní budovy D1 poloprovozního typu
a třípodlaţní budovy E kancelářského typu, včetně podzemních a nadzemních parkovacích stání.
Realizace III. etapy byla spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace,
program Prosperita. Touto poslední etapou došlo k naplnění celého záměru výstavby
Vědeckotechnického parku v Plzni na Borských polích.
V minulém roce dokončila ZČU v Plzni stavbu nového výzkumného centra NTIS a LF UK
v Plzni dokončila výstavbu objektu určeného pro Biomedicínské centrum.
BIC Plzeň ve spolupráci s městem Plzeň zajišťoval v roce 2014 průběh 2. roku realizace
programu Plzeňské podnikatelské vouchery, který podporuje spolupráci mezi podnikatelskými
subjekty z Plzeňského kraje a ZČU v Plzni nebo LF UK v Plzni.
BIC Plzeň úspěšně prošel hodnocením pro pouţívání evropského označení EU|BIC. Moţnost
pouţívat ochrannou známku EU|BIC získal na základě posouzení jeho aktivit a výkonů,
provedeného specialisty sítě EBN (European Business & Innovation Centre Network).
V minulém roce byl dokončen projekt BISONet, v jehoţ rámci BIC Plzeň poskytoval od roku
2008 komplexní sluţby sítě Enterprise Europe Network. V roce 2014 byl připraven a předloţen
Evropské komisi projekt BISONet Plus, který byl vybrán k financování. V rámci tohoto nového
projektu bude BIC Plzeň nadále od roku 2015 poskytovat sluţby sítě Enterprise Europe
Network.
V roce 2014 probíhaly práce na tzv. krajské příloze RIS3 strategie - Research and Innovation
Strategy of Smart Specialisation, na které spolupracovaly Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje (RRA PK) a BIC Plzeň. Příloha byla schválena Radou Plzeňského kraje
v srpnu 2014.
Cíl 3.2 Vytváření podmínek pro rozvoj investic
Dvakrát ročně vydává ÚKRMP a World Trade Center Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem,
RRA PK, BIC Plzeň a regionální kanceláří CzechInvest elektronický česko-anglický newsletter
„Investments in the Pilsen Region“. Newsletter, který je distribuován hospodářským komorám
působícím v Plzni, ambasádám, potenciálním investorům a developerům, představil v minulém
roce nová výzkumná centra ZČU v Plzni a LF UK v Plzni nebo projekt Plzeň - EHMK 2015.
Na konci roku 2014 vydal ÚKRMP dva propagační materiály „Plzeň město otevřené podnikání“
a „Plzeň nové místo pro vaše podnikání“, které poskytují podnikatelům základní informace
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o městě, o oblasti výzkumu a vývoje a potřebné instrukce související se zahájením podnikatelské
činnosti.
Pro zvýšení zájmu ţáků a studentů o studium s technickým zaměřením poskytuje město Plzeň
kaţdoročně finanční podporu v rámci grantového programu „Podpora aktivit k technickému
vzdělávání“.
Prioritní oblast 4 - Propagace města
Cíl 4.1 Podpora prezentace města
Odbor prezentace a marketingu MMP (OPM MMP) realizuje aktivity na podporu prezentace
města. V roce 2014 byla zahájena příprava průřezové marketingové strategie města Plzně
a realizována průzkumná šetření na téma image města, jeho vnímání obyvateli i širokou
veřejností v ČR. Se Západočeskou univerzitou v Plzni byla nastavena spolupráce v oblasti
evaluace projektu Plzeň - EHMK 2015 a ve spolupráci se Střediskem pro výzkum regionálního
rozvoje Fakulty ekonomické ZČU v Plzni byl realizován průzkum názorů tzv. stakeholders
(reprezentantů zájmových skupin) na image města a jeho marketingový potenciál.
V roce 2014 vznikl nový prezentační materiál města, který představuje Plzeň nejen jako EHMK
2015, ale i jako centrum vědy, výzkumu a průmyslu.
Prostřednictvím OPM MMP kaţdoročně poskytuje město Plzeň podporu projektům přispívajícím
k prezentaci města a podpoře cestovního ruchu v rámci dotačního programu Komise pro
prezentaci a cestovní ruch RMP. Stejně jako v roce 2013 byl i v uplynulém roce grant vyhlášen
v tematických okruzích: Tvorba produktů příjezdového turismu do Plzně a Kongresová turistika.
Za účelem podpory kongresové turistiky a velkých sportovních a kulturních akcí připravil OPM
MMP program na podporu kongresové turistiky a na podporu významných akcí v oblasti kultury
a sportu formou úhrady jízdného pro jejich účastníky prostřednictvím tzv. hromadné jízdenky.
Kritéria pro úhradu ceny hromadné jízdenky z rozpočtu města Plzně schválila RMP v dubnu
2014.
XCíl 4.2 Podpora rozvoje kultury
V průběhu roku 2014 poskytlo město Plzeň v rámci víceletých dotačních programů finanční
podporu na konání tradičních festivalů, jako jsou: Ţivá ulice, Smetanovské dny, Mezinárodní
festival DIVADLO, Festival českých filmů FINÁLE a další.
Prostřednictvím Artotéky město Plzeň podporuje a prezentuje současné výtvarné umění místních
autorů. V roce 2014 přibylo do fondu Artotéky města Plzně dalších 9 děl.
Na oţivení kulturního dění ve městě je určen Průběţný dotační program „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů“, který byl poprvé vyhlášen v roce 2013. V roce 2014 byl
rovněţ vyhlášen Jednoletý dotační program, který je rozdělen do dvou částí: Dotace na podporu,
rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti a Dotace na podporu kulturních
projektů.
V souvislosti s projektem Plzeň - EHMK 2015 se v průběhu minulého roku konala řada akcí jako
např. Evropský den sousedů nebo festival 6 týdnů baroka. Od září 2014 funguje na náměstí
Republiky informační středisko tzv. Meeting point společnosti Plzeň 2015.
Cíl 4.3 Podpora cestovního ruchu
V lednu 2014 zahájila činnost městská příspěvková organizace Plzeň - TURISMUS, která je
zodpovědná za koordinaci a marketing cestovního ruchu a zajištění turistických informačních
sluţeb. Součástí aktivit této organizace je také provoz expozice Patton Memorial Pilsen,
Loosových interiérů a prohlídky centra města jak pro skupiny, tak i pro individuální turisty.
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V dubnu 2014 začala Plzeň - TURISMUS provozovat Turistické informační centrum na náměstí
Republiky 41. Na podzim 2014 se v prostorách Infocentra uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce,
v rámci které byl vybudován bezbariérový přístup a interiér centra získal nový vzhled.
V průběhu roku 2014 prezentovala Plzeň - TURISMUS město Plzeň a projekt EHMK 2015 na
řadě zahraničních a domácích veletrhů. Organizace také spolupracovala na přípravě významných
mezinárodních konferencí cestovního ruchu. Tyto konference s programem v Plzni byly
příleţitostí představit nejzajímavější turistickou a kulturní nabídku Plzně - EHMK 2015.
V roce 2014 byly rovněţ vytvořeny základní produkty cestovního ruchu - Katalog komerčních
sluţeb pro cestovní kanceláře a sobotní komentované prohlídky pro individuální turisty v českém
a německém jazyce.
Město postupně zpřístupňuje veřejnosti interiéry vytvořené světově uznávaným architektem
Adolfem Loosem. Na jaře 2014 byla dokončena rekonstrukce interiéru dvou místností v budově
na adrese Klatovská 12. Další interiér se nachází v objektu Bendova 10, kde byla v létě 2014
dokončena rekonstrukce I. etapy zahrnující nejcennější část původního bytu.
Zoologická a botanická zahrada města Plzně je nejnavštěvovanější turistický cíl v Plzeňském
kraji. V rámci postupného rozšiřování svých expozic byla v říjnu 2014 dokončena stavba dvou
expozičních celků dlouhodobého projektu nazvaného „Stopy člověka v přírodě“ (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.
V září 2014 začala rekonstrukce Lochotínského amfiteátru, která kromě opravy hlediště
a vybavení jeviště velkoplošnou obrazovkou v HD kvalitě, obsahuje výstavbu nové budovy/
voliér pro dravce. Tato akce je spolufinancována z dotace ze zdrojů ROP JZ.
Pro projekt „Sloni na Mţi“ se začala zpracovávat dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Město Plzeň postupně naplňuje Prioritní oblasti i Cíle definované v rámci aktualizace PRMP
z roku 2013. Některé projekty PRMP však zůstávají k řešení i v dalším období. Orgány města
čeká rozhodnutí o vhodném vyuţití pro některé objekty ve vlastnictví města Plzně, jako je
například budova Pekla, objekt na adrese Klatovská 19 s Loosovými interiéry nebo objekt na
Světovaru zamýšlený pro projekt 4x4 Cultural Factory.
V oblasti dopravy bude třeba pokračovat v propojování jednotlivých částí městského okruhu do
souvislého celku a tím sniţovat zatíţení centra průjezdní dopravou.
Postupným naplňováním priorit vodohospodářských staveb, schválených ZMP v roce 2012, by
se měly zlepšovat stávající dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod jak ve stávající
zástavbě, tak i pro další rozvojová území města.
Vzhledem k demografickému vývoji bude nezbytné zajistit dostatečný sortiment i kapacity
sociálních sluţeb jak pro seniory, tak pro zdravotně postiţené, rodiče s dětmi v nouzi a podobně.
V propagaci města se pozornost zaměří na vyuţití potenciálu projektu Plzeň - EHMK 2015,
kulturních a společenských akcí pořádaných ve městě a jeho okolí, i na propagaci hlavních
turistických cílů.
Jako vhodná forma podpory pro posílení inovačních aktivit firem se osvědčil Program Plzeňské
podnikatelské vouchery, který vyhlásilo město Plzeň pro období let 2013 - 2014. Vzhledem ke
kladným ohlasům na tento program ze strany zúčastněných firem je doporučeno pokračovat
v nastaveném systému i v následujících letech.
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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 2014:
BIC Plzeň, s.r.o.
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP
Odbor investic MMP
Odbor kultury MMP
Odbor prezentace a marketingu 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, příspěvková organizace
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

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

Mgr. P. Šindelář, nám. primátora
Mgr. J. Karlová, ÚKRMP, 29. 4. 2015
Mgr. P. Šindelář, nám. primátora
Ing. I. Vostracká, řed. ÚKRMP
Ing. J. Kozohorským, MBA, řed. TÚ MMP
Ing. I. Vostrackou, řed. ÚKRMP
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