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Obsah seminá ře

1. úvod
2. informace pořizovatele o procesu zpracování
3. urbanistická soutěž 
4. metodika tvorby územního plánu
5. použití metodiky v Územním plánu Plzeň
6. uplatnění soutěžních návrhů 
7. prezentace územního plánu
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Urbanistická sout ěž
„Plze ň – vnit řní město“ m ěla za úkol:
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MOBA studio s.r.o. a Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

• porota vybrala 2 vítěze, které ZMP schválilo jako týmy 
spolupracující s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně:

• odevzdáno bylo 20 soutěžních návrhů

• shoda na základních principech tvorby města
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Základní principy pro nový územní plán m ěsta

omezení suburbanizace
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posílení centra, m ěsto

výškové zónování veřejná prostranství
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Průmět základních princip ů do územního plánu
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Lokalita a její popis

• název

• umístění

• struktura

• stálost

• regulace









Lokalita Tylova

Umíst ění 
Mezi Klatovskou ulicí a Sady Pětatřicátníků na východě a areálem Škoda a Centrálním 
autobusovým nádražím na západě...

Struktura
Jižní část lokality mezi plochou železnice a Tylovou ulicí byla založena poměrně velkoryse 
jako pravoúhlé bloky původní měšťanské zástavby z přelomu 19. a 20. století, která byla 
postupně doplňována jednotlivými objekty. Zvláště hodnotná je z hlediska urbanisticko 
architektonického fronta domů otočených svými uličními fasádami k železnici, která tvoří 
jakési „nábřeží“.
Severní část lokality je charakteristická … 

Stálost
Stabilizovaná lokalita s převážně obytnou funkcí a výraznějším podílem občanské 
vybavenosti při Klatovské, má částečný dílčí potenciál k dostavbě a přestavbě…

Regulace
V jižní části lokality několik proluk, dostavba objekty ve hmotové podobě odpovídající 
navazující zástavbě (stavební čáry, výška)…







Lokalita Košutka

Umíst ění 
Na severním předměstí, trojúhelníkovité území vymezené Studentskou na severu, 
Karlovarskou na východě a Kotíkovskou na západě… 

Struktura
Jádro lokality tvoří původní čtvrť rodinných domů, osou je Karlovarská ulice obestavěná 
z větší části souvislou řadou rodinných domů. Navazující zástavba má charakter 
samostatných rodinných domů v zahradách. 
Zástavba severně od Karlovarské je velmi různorodá… 

Stálost
V zásadě stabilizovaná lokalita s převážně obytnou funkcí a určitým podílem občanské 
vybavenosti při Studentské a Gerské… 

Regulace
Dostavba volných pozemků rodinnými domy (prostavění max. 20 %, hmota odpovídající 
okolní zástavbě).
Území bývalé výkrmny vepřů je definováno jako transformační, jeho využití je podmíněno 
zpracováním územní studie…



Prezentace územního plánu

• semináře ZMP

• odborné workshopy (6.11. 2012 – Měšťanská beseda)

• odborné semináře

• webové stránky 

• Radniční listy

• Plzeň v kostce

• Český rozhlas

• výstavy 

• informační dny
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www.ukr.plzen.eu

Děkujeme Vám za pozornost
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