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Předloženo na stůl!

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Ve věci: Informace o průběhu rekonstrukce Slovanské třídy a marketingové podpoře
podnikatelů z dané oblasti
V rámci opravy tramvajové trati Slovanská třída v Plzni je prováděna obnova krytu vozovky,
rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce vodovodu a repanelizace tramvajové trati směrem do centra
v úseku od Náměstí Milady Horákové po ulici Sladkovského a ve směru z centra od ulice Částkova
po Náměstí Milady Horákové. Oprava je rozdělena dle jednotlivých investorů takto:
SVSMP - provádí rekonstrukci tramvajové trati, trolejového vedení a doplnění ukolejnění detekce
SSZ
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - provádí úpravy vodovodních armatur a sanaci kanalizace
ŘSD ČR - provádí celoplošnou úpravu krytu vozovky
Délka provádění prací byla stanovena dle smluvního harmonogramu na 394 dnů (bez případné zimní
přestávky), přičemž převzetí staveniště proběhlo 4. 1. 2019 a smluvní termín dokončení prací byl
stanoven na 4. 2. 2020.
Dne 5. 8. 2019 proběhla Diskuzní snídaně primátora města s podnikateli a zástupci města a
zhotovitele, kde byly deklarovány snahy stavební práce na Slovanské ulici uspíšit a bylo přislíbeno
ukončení stavebních prací na úseku Sladkovského – Částkova do 15. 9. 2019, převedení tramvajové
dopravy na nově zrekonstruovanou kolej ve směru z centra dne 16. 9. 2019 a celkové ukončení prací
na tramvajové trati do 15. 11. 2019. To vše za podmínky úplné uzavírky Slovanské ulice v části
Částkova – Malostranská v termínu 16. 9. - 15. 11. 2019 a získání souhlasu Drážního úřadu.
Vzhledem ke změnám, které se vyskytly v průběhu stavby (zejména změně technologie výměny
aktivní zóny komunikace a vyhodnocení rizik spojených s převedením tramvajové dopravy na
zrekonstruovanou kolej směr z centra, vedle které by současně probíhaly výkopové práce) bylo na
jednání investorů stavby se zhotovitelem dohodnuto převedení tramvajové dopravy až po dokončení
výměny aktivní zóny, tzn. v termínu 30. 9. 2019.
Postup stavby tedy bude následující:
-

Do 15. 9. 2019 bude hotové kompletní vozovkové souvrství v úseku Sladkovského –
Částkova směr z centra a bude odstraněno veškeré dočasné dopravní značení a oplocení

-

16. 9. - 15. 11. 2019 bude probíhat úplná uzavírka Slovanské ulice v úseku Částkova –
Malostranská

-

Do 30. 9. 2019 bude dokončena výměna aktivní zóny komunikace v úseku Částkova Malostranská

-

30. 9. 2019 bude tramvajová doprava převedena na kolej směr z centra a kolej do centra
bude uzavřena

-

30. 9. 2019 bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati směr do centra v úseku Částkova –
Malostranská, přičemž v první polovině října bude uzavřen jízdní pruh směr do centra
v úseku Sladkovského – Částkova, kde budou práce na rekonstrukci tramvajové trati

pokračovat. Zde se bude jednat o částečnou uzavírku, kdy zde bude doprava vedena
obousměrně po nové komunikaci a tramvajové trati tak jako v první fázi. Na rozdíl od první
fáze zde nebudou výkopy pro vodovod a kanalizaci, proto nebude v celém úseku osazeno
vysoké oplocení, doprava bude pouze převedena pomocí dopravního značení.
-

16. 11. 2019 bude zcela otevřena Slovanská ulice v úseku Částkova – Malostranská ve
směru z centra a budou pokračovat dokončovací práce na tramvajové trati v částečné
uzavírce v úseku Sladkovského – Malostranská, kde práce kompletně skončí 30. 11. 2019.

-

Rekonstrukce krytu vozovky v úseku Sladkovského – Malostranská směr do centra pak
proběhnou na jaře 2020 za částečné uzavírky.

Marketingová podpora
V souvislosti s omezeními, které s sebou oprava tramvajové trati Slovanská třída přináší, se
opakovaně setkali zástupci vedení města Plzně se skupinou místních podnikatelů. Na schůzkách
konaných 8. května a 5. srpna 2019 byla zmíněna i možnost marketingové podpory ze strany města.
K tomuto kroku město Plzeň také následně vyzvali podnikatelé v prohlášení své iniciativy nazvané
Konec likvidací podnikání ve Slovanské, prohlášení zveřenili 14. srpna 2019.
Vedení města možnou marketingovou podporu projednalo a rozhodlo o její následující podobě.
Město Plzeň nechá do 20 tisíc výtisků městského zpravodaje Radniční listy vložit oboustranný
informační leták rozměru A4 s prezentací podnikatelů působících v oblasti Slovanské třídy.
Leták bude vložen do městského zpravodaje opakovaně, čtyři měsíce po sobě, a to v listopadu
a prosinci 2019 a v lednu a únoru 2020. Radniční listy s daným propagačním materiálem budou
distribuovány v městské části Slovany a přilehlých lokalitách.
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