Záznam
Výrobní výbor návrhové části projektu „Regenerace sídliště Plzeň – Vinice“Xmísto
jednání: Úřad městského obvodu Plzeň 1
datum: 19. 8. 2016
čas: 9:00 hod.
přítomni: Mgr. Brabec, PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. arch. Kliment, Mgr. Pešík, Mgr.
Václavová, DiS.
omluveni:
XXakce:

Výrobní výbor návrhové části projektu „Regenerace sídliště Plzeň – Vinice“ za účasti představitelů
Městského obvodu Plzeň 1 s prezentací návrhu řešení, vznesení připomínek a podnětů.
Záznam:
Řešitel projektu, Ing. arch. Kliment (A.S.S.A. architekti s. r. o.) seznámil přítomné s návrhovou
částí projektu. Navrhovaná řešení reagují na skutečnosti zjištěné v analytické části projektu a
šetřením názoru veřejnosti a utříděné ve formě SWOT analýzy.
Plochy navrhované k regeneraci a dostavbě představil arch. Kliment na výkresech koncepčního a
architektonického řešení a rámcové možnosti jejich úprav popsal v textové části projektu. Dále byl
prezentován návrh etapizace úprav v grafickém i textovém zpracování. Hlavní úkoly pro úpravy
v sídlišti shrnul do oblastí:
 rozšíření možností pro parkování a navýšení stávajícího počtu parkovacích míst;
 vymezení a návrh řešení uličních profilů, které jsou navrhovány ke zklidnění dopravy
formou obytné ulice;
 úpravy a revitalizace ploch zeleně ve vnitroblocích a jejich vybavení potřebným
mobiliářem;
 úpravy/doplnění ploch pro trávení volného času (dětská hřiště, hřiště pro mládež);
 vymezení tras pro pěší v ulici Nad ZOO
 vymezení ploch pro park při Sedlecké ul. a plochy „náměstí“ před ZŠ, jejichž úprava
vyžaduje zvýšenou pozornost.
Během projednání hovořil zpracovatel i o možnosti zvýšit počet propojení mezi ulicemi
Hodonínská a Na Chmelnicích z důvodu zklidnění Hodonínské. Navrhované řešení je ale nutno
projednat v první řadě v úseku dopravy a technické infrastruktury ÚKRMP a úseku koncepce a
dopravního inženýrství SVSMP, následně ev. s dalšími dotčenými orgány.
XK návrhu řešení projektu regenerace nebyly při projednání vzneseny žádné připomínky.
Další postup
Prověření zobousměrnění komunikace Na Chmelnicích a zapracování podnětů a připomínek do
návrhové části projektu zpracovatelem.
Další setkání
Příprava 1 projednání návrhové části projektu Regenerace sídliště Vinice s veřejností.
Zapsal: Mgr. Václavová
Datum: 19. 8. 2016
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