Zastupitelstvo města Plzně dne:

22. června 2017

KŘTÚ/4

INFORM ATI VN Í ZPRÁVA

Ve věci:

Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2016

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 10. 10. 2013 je předkládána informace
o plnění Programu rozvoje města Plzně (PRMP) za rok 2016.
Tato zpráva shrnuje informace o naplňování jednotlivých Cílů PRMP za rok 2016 a byla
zpracována ve spolupráci s městskými organizacemi, odbory a se společnostmi s majetkovým
podílem města, které jsou nositeli/garanty níže 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
Postupná regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy a zkvalitňování podmínek
pro život obyvatel na sídlištích. V minulém roce byly dokončeny úpravy vnitrobloků ve
Skvrňanech (ulice Karla Steinera), na Doubravce (Partyzánská ulice a část ulice Ke Kukačce)
a na Slovanech (Francouzská 29 – 39 a vnitroblok Koterovská – Chvojkovy lomy).
MO Plzeň 1, ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor, připravuje revitalizaci vnitrobloku
Krašovská. MO Plzeň 2 – Slovany plánuje úpravu vnitrobloku Koterovská 69 – 79, pro kterou
bylo vydáno ÚR. Pro rekonstrukci vnitrobloku Chválenická – U Školky – Nepomucká – nám. M.
Horákové byla zpracována DSP a vydáno SP. Na Borech zajišťoval MO Plzeň 3, společně se
spolkem Pěstuj prostor, architektonickou soutěž na úpravu vnitrobloku mezi ulicemi Majerova,
Raisova, Dvořákova a Politických vězňů. Na Doubravce připravuje MO Plzeň 4 regeneraci
vnitrobloku Zábělská.
V průběhu roku 2016 byly zpracovány projekty regenerací pro sídliště: Vinice, Košutka
a Doubravka, které budou po svém schválení v ZMP podkladem pro rozhodování v území a pro
přípravu projektové dokumentace jednotlivých opatření v území.
Pro některé projekty byly zpracovány koncepční, podkladové a územní studie. Byla dokončena
studie stavebního záměru využitelnosti pro objekty bývalého pivovaru a vily Světovar, které by
měly sloužit pro inovativní firmy v oblasti kybernetiky a bezpilotního letectví vč.
technologického a vývojového zázemí. Účelem prověřovací studie „Cukrovarská – využití
stávajících objektů“ bylo navrhnout a prověřit nejvhodnější způsob využití původních objektů
bývalého areálu. Následně bylo pro celý areál zadáno zpracování DÚR (technická infrastruktura)
a studie využitelnosti (objekty autobusové a ústřední dílny vč. podzemního parkingu).
V září 2016 schválilo ZMP „Územní plán Plzeň“, který nabyl účinnosti 1. 10. 2016. Z důvodu
podmínky zpracování územní studie pro plochy vymezené novým územním plánem, byly
v uplynulém roce zpracovány studie pro přestavbová území v Křimicích (Křimice – skleníky)
a na Doubravce (Hřbitovní – Hrádecká), které se po schválení v RMP staly podkladem pro
rozhodování v území.
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Cíl 1.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství
V dubnu 2016 skončila poslední etapa obnovy cest v Borském parku, která zahrnovala zpevnění
cest v zadní části parku, výsadbu nových stromů a osazení okrasných záhonů.
Na Roudné byla dokončena úprava ulice Na Poříčí – Lochotínská, při které vznikl malý parčík
s posezením a s dětským hřištěm.
Na podzim byla plocha mezi Lochotínským pavilonkem a Domem pohádek doplněna o dětské
hřiště s herními prvky.
V Červeném Hrádku proběhla revitalizace parčíku na návsi, která zahrnovala výsadbu nových
dřevin a nahrazení bazénku pískovištěm.
V prosinci 2016 bylo v Luftově zahradě dokončeno opevnění hráze a východního břehu horního
rybníka.
Nový park připravuje SVSMP společně s MO Plzeň 1 a CpKP v bývalém BMX areálu na
Košutce. V minulém roce zde proběhlo setkání s místními občany, kteří tak získali možnost se
vyjádřit k budoucí podobě území.
Rok 2016 přinesl také ocenění Mlýnské strouhy v soutěži Park desetiletí, kdy se společně
s projektem města Sušice dělí o třetí místo. Cílem této retrospektivní přehlídky bylo upozornit na
skutečnost, že péče a údržba parků nikdy nekončí a že je třeba tyto parky neustále tvůrčím
způsobem rozvíjet.
Město společně s MO Plzeň 2 – Slovany připravuje s podporou Nadace Proměny obnovu
Jiráskova náměstí vč. revitalizace a zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti. V roce 2016
proběhla otevřená architektonická soutěž, která ale nepřinesla jasného vítěze, proto byla následně
vyhlášená užší (vyzvaná) architektonicko-urbanistická soutěž, jejímž vítězem je re:architekti
studio s.r.o.
Pro akci „Náplavka Radbuza“ se začala zpracovávat DÚR.
V rámci revitalizace uliční sítě historického centra města je projekčně připravena „Rekonstrukce
Sedláčkovy ulice“ s termínem realizace v letech 05/2017–11/2018.
V prosinci 2016 schválila RMP „Generel veřejných prostranství v Plzni“, jako závazný podklad
pro rozhodování v území.
Cíl 1.3 Rozvoj služeb pro obyvatelstvo
V průběhu roku 2016 se dařilo plnit cíle projektu Bezpečné město. Dle statistik došlo na území
města Plzně oproti roku 2015 k poklesu počtu trestných činů, ale jejich objasněnost se snížila.
Od listopadu jsou spuštěny nové webové stránky projektu na adrese: www.bezpecnaplzen.eu.
Změna webového rozhraní souvisí se změnou loga a názvem projektu, kdy se z původního
Bezpečného města stala Bezpečná Plzeň. V dubnu 2016 schválilo ZMP „Strategii města Plzně
v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 – 2018“ a „Koncepci prevence
kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020“. V souladu s naplňováním
strategie bezpečnosti a střednědobou koncepcí města Plzně se podařilo fakticky obsadit
13 okrsků strážníky – okrskáři. Během roku připravil Odbor bezpečnosti a prevence kriminality
MMP ve spolupráci s partnery řadu projektů, např.: instalaci bezpečných cyklostojanů, společně
s Čistou Plzní spustil kampaň varující před vyhazováním léků a fentanylových náplastí do
odpadu a připravil tábory pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Se státní podporou je
realizován projekt Asistent prevence kriminality. Působení asistentů pomohlo zvýšit bezpečnost
v lokalitě „Plac“, a proto byla jejich činnost v roce 2016 rozšířena také do okolí autobusového
nádraží, ulic Husova, Kotkova, Tylova a dalších.
Pilotně byl v září realizován interaktivní workshop pro úspěšné absolventy Plzeňské senior
akademie „Nedám se!“. Jedná se o projekt, který vznikl ve spolupráci OSS MMP a Městské
policie Plzeň s cílem zlepšit informovanost seniorů, schopnost adekvátně reagovat
v nepředvídatelných situacích a přidal aktivity nezbytné pro zvýšení kvality života seniorů
v dnešním světě.
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Pro oblast sociálních služeb bylo v listopadu 2016 dokončeno „Zmapování potřeb, spokojenosti
a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni“. Závěry této zprávy jsou
pro Plzeň nepříznivé, ve městě výrazně narůstá počet seniorů a osob v tzv. sendvičové generaci
(ekonomicky aktivní jedinci ve věku 40 až 60, kteří se musí starat o svoje děti a současně
o stárnoucí rodiče).
Rok 2016 byl prvním rokem, kdy byly zpracovány tzv. „akční plány“ rozvoje sociálních služeb
pro konkrétní cílové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení, cizinci, osoby bez domova,
sociálně vyloučené rodiny a ohrožená mládež).
Ve spolupráci s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU a Centrem zdraví Plzeň
připravil OSS MMP pro seniory tzv. Seniorfest – celodenní školu zdraví zaměřenou zejména na
prevenci.
Mezi nejvýznamnější formy přímé podpory potřebným v roce 2016 zajišťované OSS MMP
i nadále patří např.: potravinová pomoc, distribuce školních potřeb sociálně potřebným rodinám
s dětmi s trvalým pobytem na území města Plzně, magistrátní sbírka „Nebuďme lhostejní“,
zajištění provozu ordinace praktického lékaře pro bezdomovce či Štědrý večer v Domově
sv. Františka. V oblasti cizinců se jedná především o poskytování humanitní pomoci Poradnou
pro cizince a uprchlíky.
Vzhledem k dlouhodobému podfinancování sociální služby tísňové péče ze strany Plzeňského
kraje a hrozbě jejího ukončení, převzalo město Plzeň v roce 2016 zodpovědnost za její
financování.
V oblasti bydlení město Plzeň postupuje podle schválené „Koncepce sociálního a dostupného
bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020“. V současné době probíhá výstavba bytů
– Komunitního domu seniorů U Jam 23, kde vznikne 11 bytů a 1 sdílený prostor. V lokalitě
Línská – Kreuzmannova v Zátiší se připravuje kompletní revitalizace, kde v rámci tří etap
vznikne 18 bytových domů až se 195 byty (1+kk a 2+kk). V roce 2016 byla dokončena DÚR
a vlastní výstavba je závislá na finančních možnostech města. S realizací dostupného bydlení pro
seniory a nízkopříjmové skupiny obyvatel se počítá i v lokalitě Plachého ul.
V průběhu roku 2016 byla zahájena rekonstrukce bytového domu Plachého 42, kde je počítáno
s vybudováním 12 bytů (1+kk a 1+1) a v přízemí domu vzniknou kancelářské prostory pro
sociální pracovníky. Byty budou použity pro pilotní testování koncepce sociálního bydlení, jako
sociální byty s nájemní smlouvou s doložkou přímé vymahatelnosti.
20 nových bytů určených pro seniory vznikne v objektu Prostřední 48 (dům s pečovatelskou
službou). Pro akci byla zpracována projektová dokumentace a v současné době probíhá řízení
o povolení stavby.
V minulém roce uspělo město Plzeň se žádostí o dotaci na realizaci projektu „Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Plzni“ do OPZ, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj
s chudobou“.
Cíl 1.4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit
V souvislosti s letními olympijskými hrami v Rio de Janeiro vznikl v prostoru za OC Plzeň Plaza
tzv. „Olympijský park“. Od 5. do 21. srpna 2016 měli nejen obyvatelé Plzně, ale i celého okolí,
možnost vyzkoušet si až 54 sportovních disciplín, seznámit se s aktivitami plzeňských
sportovních klubů a potkat řadu významných sportovních osobností. Olympijský park se setkal
s velkým zájmem, během 17 dní jeho provozu jej navštívilo cca 110 tisíc lidí.
V uplynulém roce pokračovala projektová příprava a rekonstrukce jednotlivých sportovišť ve
vlastnictví města Plzně. Pro sportovní areál Prokopávka byla aktualizována architektonická
studie rekonstrukce a revitalizace. Na výstavbu nové víceúčelové tréninkové sportovní haly ve
sportovním areálu na Slovanech byla vypracována DSP a vydáno SP.
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U fotbalového stadionu ve Štruncových sadech skončila rekonstrukce hlavní tribuny
a VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z. s. realizoval výstavbu objektů věž sever a věž jih.
Na Skvrňanech dokončilo město Plzeň výstavbu nového sportovního areálu pro SK SLOVAN
Plzeň jako náhradu za hřiště, které se nacházelo na pozemcích určených pro plánovanou
tramvajovou trať k ZČU v lokalitě Bory a parkoviště P+R.
Na zimním stadionu byla realizována vestavba na západní tribuně vč. přístavby výtahu a byly
zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace pro výstavbu tréninkových hřišť mezi
I. a II. ledovou plochou.
Ve sportovním areálu na Borech byla dokončena nafukovací tenisová hala vč. zázemí.
MO Plzeň 2 – Slovany připravuje modernizaci areálu Škoda Sport Park v Malostranské ulici,
jednou z prvních akcí je realizace Skate – parku „Bazén“, pro který byla dokončena kompletní
projektová dokumentace, vydáno SP a vybrán dodavatel stavby.
Pro odpočinkové místo Božkovský ostrov probíhá projektová činnost a stavební řízení na
rekonstrukci zázemí pro správce a veřejné WC.
Trendem poslední doby jsou tzv. „streetworkoutová hřiště“, která se těší oblibě zejména
u mladých lidí. Jedna z prvních streetworkoutových sestav byla v únoru 2016 instalována na
Borech v Heyrovského ulici. V listopadu pak následovala další na Severním Předměstí v ulici
Nad ZOO.
Pro naplňování Koncepce sportu v Plzni byl v roce 2016 zpracován tzv. „Akční plán“ na období
jednoho roku, který obsahuje konkrétní akce pro podporu a rozvoj sportu v Plzni.
Město i nadále pokračuje v poskytování finanční dotace tělovýchovným jednotám a sportovním
klubům na činnost a provozní výdaje, vč. podpory handicapovaných sportovců. Sportovní
činnosti dětí a mládeže podporuje město formou grantového programu „Podpora tělovýchovných
aktivit“, který je určen pro základní školy na území města Plzně. V roce 2016 byl vyhlášen
dotační program Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související
infrastruktury na území města Plzně určený především neziskovým subjektům.
Prioritní oblast 2 - Doprava a technická infrastruktura
Cíl 2.1 Rozvíjet a modernizovat systém veřejné dopravy
V září 2016 zahájilo město Plzeň III. etapu rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská v úseku od
zastávky Severka až po točnu na konečné tramvaje linky číslo 4.
Pro rekonstrukci tramvajové trati Skvrňanská bylo vydáno ÚR a rekonstrukce tramvajové trati
Koterovská má všechna SP. Realizace stavby je závislá na přidělení finančních prostředků.
U projektu „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ probíhá aktualizace DSP a DPS.
V prosinci 2016 byla zahájena realizace projektu SŽDC, s.o., „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba
osobního nádraží, vč. mostů Mikulášská“. Součástí stavby bude také rekonstrukce tramvajové
trati a výstavba cyklostezky, kde bude investorem město Plzeň.
U trolejbusové trakce byla dokončena rekonstrukce napájení trolejbusové trati v Černicích vč.
úpravy Štefánkovy ulice v úseku Na Kovářské stráni – Na Vápenicích. Součástí projektu byla
také výstavba nové měnírny u křižovatky s ulicí Ke Kačí louži, kterou realizovaly PMDP, a.s.
Pro projekt „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“ byla dokončena RDS.
Pro stavbu odjezdová stání VLD na Nepomucké třídě byla zadána DPS.
SVSMP zajistila osazení 6 nových inteligentních panelů zastávek MHD (u Hlavního nádraží
a v sadech Pětatřicátníků).
PMDP, a.s., obnovily svůj vozový park o 1 kloubový nízkopodlažní autobus splňující emisní
normu EURO 6 a o 8 nízkopodlažních trolejbusů.

Stránka 4 z 10

V roce 2016 začala pátá etapa obnovy a výstavby kamerového systému instalací nových kamer
k monitorování prostorů, a to zejména v MO Plzeň 1.
Cíl 2.2 Realizovat základní komunikační systém s cílem snížit automobilovou dopravu
v centru města a na hlavních městských třídách
Pro realizaci II. úseku západního okruhu (část Křimická – Karlovarská) a pro 2. etapu
komunikace „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká“, pokračovaly v minulém
roce výkupy pozemků.
Na rekonstrukci mostu generála Pattona, která je společnou akcí ŘSD ČR a města Plzně,
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Akce ŘSD ČR „I/27 – Třemošenský rybník – Orlík“ má zpracovanou DSP a DPS. Realizace
stavby je závislá na získání posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
Pro projekt „Silniční systém Roudná“ se zpracovává DÚR a probíhají jednání s vlastníky
dotčených pozemků ohledně souhlasů nutných k vydání ÚR.
Město Plzeň spolupracuje se SŽDC na projektu „Uzel Plzeň 3. stavba – přesmyk domažlické
trati“. Akce má zpracovanou DSP, která se projednává a průběžně probíhá řešení majetkových
vztahů.
V oblasti dopravy v klidu se
mezi ulicemi Dobřanská –
parkoviště P+G (zaparkuj a
probíhá na stavbu záchytného

zpracovává DÚR pro záchytné parkoviště P+R (zaparkuj a jeď)
Kaplířova (v prostoru původního hřiště TJ Slovan). Záchytné
jdi) s kapacitou 238 stání v Kotkově ulici má SP. Územní řízení
parkoviště P+R s kapacitou cca 177 stání na náměstí Emila Škody.

Cíl 2.3 Rozvíjet a podporovat ekologické druhy dopravy
V rámci mezinárodního projektu ZeEUS pokračoval v roce 2016 zkušební provoz elektrobusů
s rychlonabíjením na lince č. 27 (centrum města – konečná na Košutce s rychlonabíjecí stanicí).
V provozu se projevila řada technických i provozních problémů, kdy vozidla dosahovala
poměrně nízké provozní spolehlivosti. Projekt má demonstrační charakter s cílem ověřovat nové
technologie, nasazení do plného provozu v plzeňské MHD není zatím reálné.
Prostřednictvím Greenways město Plzeň postupně zkvalitňuje podmínky pro pohyb cyklistů
a pěších ve městě a zároveň podporuje rozvoj ekologické dopravy. V září 2016 začala stavba
greenways v úseku Radčická – Skvrňany. Součástí akce je také výstavba lávky přes řeku Mži.
Další úseky se projekčně připravují a jejich realizace je závislá na přidělení finančních
prostředků. Jedná se o greenways podél Úhlavy v úseku Hradiště – Radobyčice a podél Mže
kolem ZOO, u kterých probíhá zpracování DPS.
Greenways podél Úhlavy v úseku Plzeňská cesta má zpracovanou kompletní projektovou
dokumentaci vč. planého SP.
Greenways u Radbuzy v Liticích a v Doudlevcích (úsek Liliová – Malostranská) a greenways
podél Úslavy v úseku Chrástecká – Těšínská mají platná SP a pokračování v dalších projekčních
pracích (DPS) je závislé na přidělení finančních prostředků.
Pro cyklostezku Koterov – Starý Plzenec byla zpracovaná DÚR. Akci připravuje MO Plzeň 2 –
Slovany ve spolupráci s městem Starý Plzenec.
Cíl 2.4 Obnovit a rozvíjet technickou infrastrukturu
Ve vazbě na první etapu Úslavského kanalizačního sběrače (ÚKS), pokračovala v minulém roce
stavba jeho druhé etapy, 1. fáze (s napojením Koterova).
Pro akci rekonstrukce Boleveckého sběrače byla dokončena DPS na úsek mezi šachtami Š 32 –
Š 53 a v listopadu 2016 byla projektová dokumentace všech řešených úseků předána k realizaci
na VODÁRNU PLZEŇ, a.s.
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Projekt „Odkanalizování Koterova“ má platné ÚR na kanalizační řady a bude požádáno o vydání
SP vč. povolení na komunikace.
Pro akci „Kanalizace – část Bručná byla z důvodu novely zákona o pozemních komunikacích
a nesouhlasného stanoviska ŘSD přerušena projektová příprava. V současné době probíhá nové
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
Projekt „Kanalizace Lobzy – Rolnické nám.“ má ÚR a pokračují práce na zpracování DSP.
Pro akci „Vodovod Koterov“ byla dokončena DÚR a bylo požádáno o vydání ÚR. V současné
době pokračují práce na DSP a DPS.
Projektová příprava je pozastavena u akcí Retenční nádrž Vinice a rekonstrukce Roudenského
sběrače.
Akce „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha“ má ÚR na všechny tři etapy: Černý most,
Lašitov a Sulkovská. Pro část Lašitov bylo v roce 2016 vydáno SP a v letošním roce bude
realizována pouze část dešťové kanalizace, která vyřeší havarijní stav již nefunkční stávající
stoky.
I přes nedořešené majetkoprávní vypořádání byly zahájeny práce na DSP a DPS pro 1. etapu VS
Litice výběrovým řízením na zhotovitele dokumentace. Pro 2. etapu VS byla prodloužena
platnost DÚR a pro 1. etapu bylo zažádáno o prodloužení platnosti ÚR.
Akce VS Ostrá Hůrka má zpracovanou DÚR a byla podána žádost o vydání ÚR na MÚ Starý
Plzenec, který v roce 2015 vyzval k doplnění dokladů a přerušil řízení do doby nabytí účinnosti
nového Územního plánu města Starý Plzenec.
Prioritní oblast 3 - Hospodářský rozvoj
Cíl 3.1 Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Ve spolupráci s městem Plzeň zajišťoval BIC Plzeň v roce 2016 realizaci druhého kola programu
Plzeňské podnikatelské vouchery 2015–2016. V tomto cyklu bylo podpořeno celkem 12 firem,
které využily výsledků služeb od výzkumné organizace pro práci na inovaci svých produktů či
procesů.
Na konci roku 2016 vydal BIC Plzeň aktualizovanou publikaci „Inovační potenciál plzeňského
regionu“.
BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centre Network (EBN), sítě, která na
mezinárodní úrovni sdružuje podnikatelská a inovační centra. V roce 2016 BIC Plzeň úspěšně
prošel hodnocením podle kritérií pro používání evropského označení EU|BIC a na základě
posouzení svých aktivit a výkonů provedeného specialisty sítě EBN získal možnost používat
ochrannou známku EU|BIC.
BIC Plzeň je rovněž členem českého konsorcia, které poskytuje služby na podporu rozvoje
podnikání a inovací v rámci největší světové sítě Enterprise Europe Network. Tyto služby
poskytuje BIC Plzeň zejména malým a středním podnikům již od roku 2008.
V rámci projektu Plzeňský vědecko technologický park poskytoval BIC Plzeň specializované
služby vědeckotechnického parku a inkubátoru zaměřené na další rozvoj inovací ve firmách.
Cíl 3.2 Vytváření podmínek pro rozvoj investic
Pro motivaci a podporu podnikání organizoval BIC Plzeň ve spolupráci s Centrem podnikání při
Fakultě ekonomické ZČU sérii akcí s názvem Business Date určených studentům ZČU se
zájmem o podnikání.
Dvakrát ročně vydává ÚKRMP a WTC 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 např.
Dům Digitálních Dovedností nebo nový Územní plán Plzeň.
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Pro zvýšení zájmu žáků a studentů o studium s technickým zaměřením poskytuje město Plzeň
každoročně finanční podporu v rámci grantového programu „Podpora aktivit k technickému
vzdělávání“. Volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení znalostí z oblasti ICT nabízí Dům
Digitálních Dovedností a Centrum robotiky.
Zvyšovat zájem o vědu a techniku pomáhají i každoročně pořádané „Dny vědy a techniky
v Plzni“, jejímiž hlavními organizátory jsou město Plzeň a ZČU v Plzni. Nově bude také
podporovat technické vzdělávání Centrum DRONET, které se připravuje v lokalitě Cukrovarská.
Zároveň bude centrum poskytovat kancelářské prostory fungující na principu HUB (sdílený
prostor pro práci), technické zázemí vybavené CNC, portálem a další potřebnou diagnostickou
technologií.
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 srpnu 2016 se město Plzeň prezentovalo na akci Den Plzně v Senátu, kde ve
Valdštejnské zahradě v Praze představilo dílo Adolfa Loose, historické centrum města, plzeňské
podniky a zajímavé turistické cíle.
V rámci konceptu Smart City realizovalo město Plzeň tzv. „SELF point“, prostřednictvím
kterého měli občané a návštěvníci města možnost vytvořit videoselfie a sdílet je prostřednictvím
sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter nebo Messenger). Jedním z prvních míst, kde byl
SELF point použit, byl Olympijský park Plzeň, následovaly bazén na Slovanech při mezinárodní
akci Plzeňské sprinty 2016, Zoologická a botanická zahrada města Plzně se svým zoo–
selfpointem a v prosinci vánoční trhy na náměstí Republiky. Pomocí videoselfie může město šířit
informace o Plzni do vzdálenějších lokalit a z pořízených selfie lze rovněž zjistit data
o návštěvnosti města a příslušných akcí.
Prostřednictvím OPM MMP každoročně poskytuje město Plzeň dotace projektům přispívajícím
k prezentaci města a podpoře cestovního ruchu V roce 2016 byly vyhlášeny tematické okruhy:
zkvalitnění služeb pro zahraniční návštěvníky, projekty nadregionálního charakteru a zpracování
a realizace filmové a televizní pobídky pro přilákání audiovizuálního průmyslu do Plzně
a blízkého okolí.
V minulém roce proběhla soutěž na nové logo města a na sjednocení vizuálního stylu města
a jeho organizací tak, aby veřejnost poznala příslušnost konkrétní organizace k městu Plzni.
Základem nového vizuálního stylu se stala šipka s nápisem Plzeň, která je doplněna přívlastky
pro různé oblasti činnosti města.
V roce 2016 pokračovala spolupráce města s Plzeňským Prazdrojem a Bohemia Sektem na
vzájemné prezentaci a na podpoře významných kulturních a společenských akcích.
Cíl 4.2 Podpora rozvoje kultury
Město Plzeň vyhlašuje dotační programy na podporu kulturních a uměleckých projektů
(Mikrogranty) a na podporu celoroční umělecké a kulturní činnosti a uměleckých a kulturních
projektů (Jednoletý dotační program). Ve tříletých intervalech jsou vyhlašovány dotační
programy na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ a na podporu festivalů
Smetanovské dny a Finále Plzeň.
V minulém roce pokračovala celá řada projektů, které vznikly v souvislosti s titulem Evropské
hlavní město kultury, jehož nositelem byla Plzeň v roce 2015. Jednalo se např. o Festival světla
nebo Evropský den sousedů. Jedním z hlavních výstupů projektu EHMK Plzeň 2015 byl vznik
prostoru „DEPO2015“, kreativní zóny, která propojuje kulturu s byznysem. V průběhu roku se
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zde uskutečnila celá řada výstav, festivalů, hudebních akcí a interaktivních programů pro děti,
jako např.: „TRIK – Digitální hřiště pro zvídavé děti“, výstava přibližující historii a současnost
vybraných panelových domů a sídlišť v Plzni a v Klatovech nebo výstava „Má plast“
představující prvotřídní recyklovaný design. DEPO2015 nabízí také prostory pro pořádání
konferencí a veletrhů, své zastoupení zde mají i zahraniční umělci na rezidencích, řemeslníci
v otevřených dílnách apod. V rámci česko-bavorské spolupráce byla realizována řada akcí, např.
Treffpunkt.
MO Plzeň 2 – Slovany projekčně připravuje V. etapu modernizace Kulturního domu Šeříková
(přístavba šatny, sociální zázemí pro návštěvníky, úprava okolní komunikace vč. rozšíření
parkovacího stání u objektu). Akce mají platné ÚR a projednává se DSP na přístavbu.
V srpnu 2016 byla aktualizována Pasportizace kulturních zařízení v Plzni, která obsahuje soubor
informací o 125 kulturních zařízeních (zaměření, možnosti a způsob využití, kapacita apod.)
působících na území města.
Vzhledem k velkému počtu kulturních portálů nebyl nový webový portál o kultuře realizován.
Město Plzeň podporuje portály GoOut a Plzeňská vstupenka, které informují veřejnost i turisty
o kulturním životě ve městě.
Prostřednictvím Artotéky město Plzeň podporuje a prezentuje současné výtvarné umění místních
autorů. V roce 2016 přibylo do fondu Artotéky města Plzně dalších 6 děl.
Cíl 4.3 Podpora cestovního ruchu
Po roce 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury a zažila značný
návštěvnický boom, zůstaly výsledky cestovního ruchu i v roce 2016, co do počtu ubytovaných
turistů, prakticky na stejné výši. Do Plzně přijelo 262 465 turistů, kteří zde strávili 483 689
nocí. Celkově dobré výsledky jsou dány mimo jiné nejen růstem cestovního ruchu v celé České
republice, ale i mediální odezvou projektu EHMK 2015.
K dobrému výsledku roku 2016 přispělo i to, že Plzeň – TURISMUS pokračoval v pořádání
press tripů a připravil nové typy služeb, např. tematické kostýmované prohlídky města či
adventní prohlídky. Ve spolupráci s partnery vytvořil Plzeň – TURISMUS produkt pro rodiny
s dětmi „Velká plzeňská rodinná vstupenka“, který zvýšil domácí cestovní ruch v období
červen – srpen 2016 o 3 % (dvoudenní vstupenku zakoupilo během sledovaného období 200
rodin). Hlavní marketingová kampaň se soustředila na prezentaci Plzně mimo Plzeňský kraj
a v zahraničí a zvala na památky, pivo a kulturu.
Plzeň – TURISMUS vytvořil společnou vstupenku na prohlídkový okruh po čtyřech objektech
s Loosovými interiéry a 5x ročně pořádá den otevřených dveří v dosud nerekonstruovaném
objektu na Klatovské 19.
Stávající spektrum prohlídek pro individuální turisty i skupiny bylo v roce 2016 obohaceno
o další typy: Plzeň v proměnách času, Báje a pověsti plzeňské a Plzeňské osobnosti.
V uplynulém roce zorganizoval Plzeň – TURISMUS 27 press tripů a 5 fam tripů. Do Plzně
zavítalo 88 zahraničních novinářů a 45 zástupců cestovních kanceláří z celého světa. Plzeň se
prezentovala na 9 zahraničních veletrzích cestovního ruchu (7x Německo, 2x Rakousko) a na
3 domácích veletrzích.
V dubnu 2016 byla dokončena I. etapa výstavby tzv. „Industriální stezky“, která je jedním
z výstupů projektu Zelené město (sdružení města Plzně, Plzeňského kraje, PMDP, a.s., Plzeňské
teplárenské, a.s., VODÁRNY PLZEŇ, a.s. a ŠKODY TRANSPORTATION, a.s.). Stezka
propojuje 4 místa s technickými zajímavostmi a formou „Infokiosků“ s dotykovými
obrazovkami umístěných ve Škoda sport parku, na Denisově nábřeží, v Techmanii Science
Center a ve Štruncových sadech, informuje o daném místě.
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Město Plzeň postupně naplňuje Prioritní oblasti i Cíle definované v rámci aktualizace PRMP
z roku 2013. V rámci konceptu tzv. „Smart City“ připravuje město Plzeň projekty, které usnadní
každodenní život obyvatel a zlepší např. dopravu, životní prostředí nebo energetickou
bezpečnost.
Kromě modernizace stávajících tratí a vozidel MHD mezi hlavní cíle pro další období patří
stavba nové tramvajové trati k univerzitnímu areálu a dále rozvoj trolejbusové dopravy. Dále
bude potřeba pokračovat v propojování jednotlivých částí městského okruhu do souvislého celku
a tím snižovat zatížení centra města průjezdní dopravou. Neméně důležité je také řešení
parkování budováním záchytných parkovišť.
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. Jedním z hlavních úkolů do budoucna zůstává
realizace havarijního zdroje pitné vody pro Plzeň, který zajistí havarijní jímání surové vody pro
případ, že by bylo znemožněno odebírání vody z Úhlavy.
Vzhledem k demografickému vývoji bude nezbytné zajistit dostatečný sortiment i kapacity
sociálních služeb jak pro seniory, tak pro zdravotně postižené, rodiče s dětmi v nouzi, osoby bez
domova a další. I nadále je nutné poskytovat dotace na financování zdravotnického personálu
v zařízeních pečujících o seniory a iniciovat jednání s Plzeňským krajem, aby náklady a příjmy
za zdravotní péči byly zahrnuty do vyrovnávací platby.
V případě Plzeňských podnikatelských voucherů lze konstatovat, že tento Program nadále
úspěšně pokračuje a je pozitivně přijímán také samotnými podnikateli.
V oblasti kultury bude nezbytné vyřešit nevyhovující technický stav a chybějící kapacity
u objektů Knihovny města Plzně a Archivu města Plzně.
V prosinci 2016 schválilo ZMP analytickou část Strategického plánu města Plzně. V lednu 2017
byly zahájeny práce na návrhové části tohoto dokumentu. Podrobná informace o postupu prací
byla předložena na jednání ZMP dne 20. 4. 2017.
Informace o PRMP a Strategickém plánu města Plzně jsou zveřejňovány na stránkách ÚKRMP
na adrese: https://ukr.plzen.eu/cz/rozvoj- mesta/strategicky-plan- mesta-plzne/.
Odbory, organizace a společnosti, které se podílely na zpracování zprávy:
BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum, s.r.o.; Odbor bezpečnosti a prevence kriminality
MMP; Odbor investic MMP; Odbor kultury MMP; Odbor prezentace a marketingu MMP (OPM
MMP); Odbor sociálních služeb MMP (OSS MMP); Odbor správy infrastruktury MMP (OSI
MMP); Plzeň – TURISMUS, p. o.; Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP, a.s.);
Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace (SVSMP); Úřad městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace
(ÚKRMP)
Použité zkratky:
CNC – Computerized Numerical Control (počítačové číslicové řízení)
CpKP – Centrum pro komunitní práci západní Čechy
DPS – Dokumentace pro provedení stavby
DSP – Dokumentace ke stavebnímu povolení
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DÚR – Dokumentace k územnímu rozhodnutí
EIA – Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
FZS ZČU – Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
ICT – Information and Communication Technologies (informač ní a komunikační technologie)
IROP – Integrovaný regionální operační program
MHD – městská hromadná doprava
MO – městský obvod
MMP – Magistrát města Plzně
MÚ – městský úřad
OPZ – Operační program Zaměstnanost
OPŽP – Operační program Životní prostředí
PRMP – Program rozvoje města Plzně
RDS – Realizační dokumentace stavby
RRA PK – Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s
ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
s. o. – státní organizace
SP – stavební povolení
SŽDC, s.o. – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ÚR – územní rozhodnutí
VLD – veřejná linková doprava
VS – vodárenský soubor
WTC – World Trade Center
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
z. s. – zapsaný spolek

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

Mgr. P. Šindelář, nám. primátora
Mgr. J. Karlová, ÚKRMP, 7. 6. 2017
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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