Zastupitelstvo města Plzně dne:

21. června 2018

NámN+TN/1

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

21. 6. 2018

Investice do parkovacích kapacit v Plzni v letech 2018 - 2022 s výhledem na
další období

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I.

Bere na vědomí

1. Důvodovou zprávu ve věci návrhu investic do parkovacích kapacit v Plzni od roku 2018
s výhledem na další období.
2. Návrh potřebných investičních akcí do parkovacích kapacit v Plzni po roce 2018 dle
následující tabulky s tím, že pořadí akcí je orientační a neurčuje priority.
název investiční akce
- parkoviště P+R na náměstí Emila Škody
- parkovací objekt v Habrmannově ulici (u bazénu Slovany)
- parkoviště P+R v Bolevci
- sezónní parkoviště U sv. Jiří (levý břeh Úslavy, v místě bývalé ČOV)
- parkoviště P+R Bory (Kaplířova ulice)
- parkoviště P+R Světovar (Libušínská ulice)
- parkovací objekt v areálu Světovar
- parkovací objekt Skupova ulice (u OC Luna)
- parkovací objekt Sokolovská ulice (u OC Atom)
- parkovací objekt Hodonínská ulice
- parkoviště P+R Rokycanská ulice
- odstavná plocha pro autobusy IDP + parkovací objekt v Šumavské ulici
- parkoviště Zadní Skvrňany (Lábkova ulice)
- parkovací objekt Cukrovarská ulice
II.

Ukládá

Radě města Plzně
1.

Uplatnit navržené investiční akce do strategických dokumentů města (např. akční plány
naplňující Strategický plán města Plzně) a do návrhů na získání dotačních prostředků
v aktuálním programovém období.
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2. Zajišťovat projektovou přípravu a realizaci akcí dle bodu I. tohoto usnesení v návaznosti
na schválené rozpočty města Plzně v jednotlivých letech.
Termín: 31. 12. 2020 kontrolní
Zodpovídá: Ing. Náhlík
Mgr. Šindelář
Ing. Kozohorský
Ing. Grisník
Ing. Sterly
Zprávu předkládá:

Ing. P. Náhlík, nám. primátora
Mgr. P. Šindelář, nám. primátora

Zprávu zpracoval, dne:

M. Hermann, SVSMP, 18. 4. 2018

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. P. Náhlík, nám. primátora
Mgr. Šindelář, nám. primátora

Projednáno s:

Ing. P Kotasem, nám. primátora

souhlasí – nesouhlasí

Ing. J. Kozohorským, ředitelem TÚ MMP

souhlasí – nesouhlasí

Ing. H. Kuglerovou, ředitelkou EÚ MMP

souhlasí – nesouhlasí

Ing. P. Grisníkem, vedoucí OI MMP

souhlasí – nesouhlasí

Ing. M. Sterlym, ředitelem SVSMP

souhlasí – nesouhlasí

Ing. I. Vostrackou, ředitelkou ÚKRMP

souhlasí - nesouhlasí

Vyvěšeno na úřední desce: nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Projednáno v RMP:
č. usn. 660
dne 31. května 2018
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