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1. Úvod 

Projekt regenerace sídlišť  
 
Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, 
urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem regenerace je 
přeměna sídlišť v plnohodnotné víceúčelové územní celky, srovnatelné s tradiční městskou 
zástavbou.  

Základním požadavkem na řešení veřejného prostoru je integrovat všechny aspekty návrhu 
do jednoho efektivního celku a komplexně se zabývat jednotlivostmi provozních infrastruktur.  

Důležitou součástí regeneračního procesu je anketa mezi obyvateli a prověření závažnosti 
jednotlivých problémů. Návrh v dalším kroku poskytne návody na jejich řešení. Na základě 
veřejného projednání a připomínek obyvatel je následně návrh doplněn a dopracován. 
Spolupráce s občany a jejich informovanost o celém záměru, zajištění jejich zájmu a 
kladného vztahu k regeneraci i postupu je prvořadou podmínkou úspěšného řešení projektu i 
realizace zamýšlených úprav.  

 
 
Poděkování  
 
Děkujeme všem za zájem podílet se na rozhodování o budoucnosti sídliště Přední a Zadní 
Skvrňany. Poděkování patří všem obyvatelům sídliště, kteří se osobně zúčastnili veřejného 
projednání, jež se konalo dne 27. 2. 2018 v kinosále SOUE Vejprnická, a taktéž těm, kteří 
vyjádřili svůj názor prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových 
stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).  

Všechny připomínky jak z projednávání, tak ze zaslaného formuláře, byly vyhodnoceny a dle 
možností do projektu zapracovány. Jejich vypořádání je součástí dokladové části tohoto 
dokumentu. Přestože všechny připomínky nemohly být do dokumentu zapracovány, budou 
podnětem pro úvahy při přípravě dalších projektů nebo změn v území. Rovněž budou předány 
dalším složkám města Plzně a MO Plzeň 3, které je využijí při přípravě konkrétních projektů a 
úprav v území. 
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2. Vypořádání připomínek zaznamenaných při veřejném 

projednání návrhu Regenerace sídliště Plzeň-Skvrňany  

Následující připomínky byly zaznamenány dne 27. 2. 2018 během veřejného projednání 
návrhu Regenerace sídliště Plzeň-Skvrňany, jež proběhlo v prostorách kinosálu Středního 
odborného učiliště elektrotechnického (Vejprnická 56). Na přípravě veřejného projednání 
spolupracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s Centrem pro komunitní práci západní 
Čechy (dále CpKP ZČ). 

Setkání se zúčastnilo cca 200 občanů. Nejprve zástupci zpracovatelského týmu (Ing. arch. 
Zuzana Froňková, Ing. Petr Raška a Mgr. Kateřina Zachová) představili návrh regenerace 
sídliště a následně proběhla diskuze, kterou moderovalo CpKP ZČ. Účastníci zde mohli 
vznášet své připomínky a podněty k návrhu projektu. Připomínky a podněty byly v průběhu 
projednání zapisovány na flipchart. Následující tabulka zahrnuje vlastní připomínky, jež 
zazněly během diskuze a způsob jejich vypořádání. Dále bylo možné zaslat připomínky 
písemně, a to buď poštou, jejich vypořádání je součástí kapitoly 3, nebo prostřednictvím 
kontaktního formuláře na webových stránkách ÚKRMP, jejichž vypořádání je součástí 
kapitoly 4. 

Na veřejném projednání byly vzneseny i některé připomínky, které však byly vzájemně 
protichůdné. Z tohoto důvodu nemohlo být bohužel všem připomínkám vyhověno. 
Připomínky se v několika případech opakovaly a v této souvislosti se tak opakují i některé 
odpovědi vypořádání. 

 

Na dotazy a připomínky odpovídali: 
Ing. arch. Zuzana Froňková (ÚKRMP) 
Mgr. Kateřina Zachová (ÚKRMP) 
Ing. Petr Raška (ÚKRMP) 
Ing. arch. Irena Langová (ÚKRMP) 
 
Moderátorka diskuze: 
Pavla Dusíková Jindrová, MSc. (CpKP ZČ) 
 
Zápis diskuze: 
Ing. Gabriela Šindlerová (CpKP ZČ) 
 
Pořadí vypořádání připomínek: 

• Doprava  
• Parkovací/garážové objekty 
• Doprava – cestní síť 
• Doprava – cyklistické stezky 
• Doprava – MHD 
• Veřejná prostranství – čistota 
• Občanská vybavenost 
• Občanská vybavenost – hřiště 
• Občanská vybavenost – loučky pro psy 
• Zeleň 
• Dešťové vody 
• Revitalizace 
• Relaxační plochy 
• Ostatní 
• Revitalizace  
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Doprava 

1 Připomínka Přední Skvrňany: Bude Školní náměstí (Křimická) průjezdná? 

Vypořádání 
připomínky 

Ano, bude. Projekt RS navrhuje v ulici Křimická (vlivem dobudování novou 
organizaci uličního prostoru, doplnění parkovacích stání, vybudování 
úrovňového přechodu pro pěší aj., se zachováním obousměrné 
průjezdnosti.  

Doprava v klidu 

2 Připomínka Skvrňany jsou parkovištěm pro příjezd ze západu (venkov, „záchytné 
parkoviště“). Bude to řešeno? 

Vypořádání 
připomínky 

V prostoru navazujícím na stávající točku tramvaje č. 2 je navrženo 
záchytné parkoviště, dle ÚPP je součástí veřejně prospěšné stavby pro 
dopravní infrastrukturu D-9 „Vojanova – obratiště MHD, záchytné parkoviště 
P+R“. 

3 Připomínka Bude se přesouvat městská policie do Lábkovy ulice – parkoviště – nutno 
řešit. 

Vypořádání 
připomínky 

Ano, plocha před objektem Karla Steinera 1079/10a, kam se má služebna 
policie přemístit, je vymezena v projektu RS jako předprostor budovy, 
s možností umístění parkovacích stání. 

4 Připomínka Lábkova 17 – 27 – řeší RS rozšíření parkoviště (dnes nevyužívané sušáky)? 

Vypořádání 
připomínky 

Ano, projekt RS zde navrhuje redukci nadbytečných konstrukcí sušáků a 
možnost navýšení parkovací kapacity doplněním oboustranných kolmých 
stání. 

5 Připomínka Záchytné parkoviště u tramvaje č. 2 je zbytečné, mělo by být ve 
Slovanském údolí (od Vejprnic)  

Vypořádání 
připomínky 

Navržené záchytné parkoviště západně od řešeného území RS je dle ÚPP 
součástí veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu D-9 
„Vojanova – obratiště MHD, záchytné parkoviště P+R“. 

Lokalita Slovanského údolí není předmětem projektu RS. Doplňujeme však, 
že vybudování parku ve Slovanském údolí je zakotveno v ÚPP a patří 
nadále mezi priority města Plzně. Návrh umístění parkoviště vychází z 
Generelu dopravy v klidu města Plzně, který počítá s návazností parkoviště 
na systém MHD. 

6 Připomínka Lesík vedle MŠ, ulice Pecháčkova – plánováno parkování? Les vysazen 
lidmi, využíván jako rekreační – není vhodné parkování, úbytek zeleně. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla do projektu zapracována. Prostorová rezerva pro parkovací 
objekt byla z návrhu RS vyjmuta. Pro navýšení kapacity dopravy v klidu se 
tak předpokládají zejména stavební úpravy ulic Pecháčkova a Waltrova s 
parkovacími stáními na terénu. 

7 Připomínka Pecháčkova – Waltrova ulice: chybí parkoviště. Území není dlouhodobě 
řešeno.  

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla zapracována. V oblasti ulic Pecháčkova – Waltrova byly do 
návrhu RS schematicky doplněny další možnosti navýšení parkovacích 
stání na terénu formou efektivnější organizace stávajících uličních profilů. 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

8 Připomínka Terezie Brzkové 50 – 64: parkování je zde velmi problematické, zastaralé 
plochy. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS v návrhu přebírá podrobnější dokumentaci na zkapacitnění 
parkování v ulici Terezie Brzkové (zadavatel ÚMO Plzeň 3). Západně od BD 
50-56 jsou v ulici navržena nová šikmá i podélná stání, stávající parkoviště 
podél zastávek MHD v ulici T. Brzkové je navrženo ke zkapacitnění formou 
oboustranných šikmých parkovacích stání. 

Projekt RS dále navrhuje možnost dalšího zkapacitnění parkování 
výhledovým vybudováním dvouúrovňového parkoviště v místě stávající 
nevyužívané zpevněné terasy před obchodním centrem, s využitím 
terénního rozdílu.  

9 Připomínka Waltrova – Pecháčkova: není řešena doprava a parkování – v ulicích nebo 
garážemi. Možnost rozšířit Waltrovu o parkovací pruh, je zde místo – není 
dořešeno. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla zapracována. V oblasti ulic Pecháčkova – Waltrova byly do 
návrhu RS schematicky doplněny další možnosti navýšení parkovacích 
stání na terénu formou efektivnější organizace stávajících uličních profilů. 

10 Připomínka Přední Skvrňany: Chybí parkovací místa. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedním z cílů projektu RS je eliminace deficitu parkovacích míst a zároveň 
zvýšení kvality života na sídlišti. Projekt RS se tak snaží o rovnováhu 
různých, mnohdy protichůdných cílů, hledajících optimální řešení. V této 
prostorově limitované lokalitě nabízí projekt RS řešení deficitu dopravy v 
klidu jak formou parkovacích stání na terénu, tak parkovacími objekty. 
Projekt RS navrhuje např. zkapacitnění stávajícího parkoviště v ulici Jakuba 
Škardy formou parkovacího objektu (dostavbou stávající výměníkové 
stanice) aj. 

11 Připomínka Na parkovištích zůstávají vraky aut dlouhodobě. Přes oznámení 
neodstraněna. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Připomínka bude předána k 
dořešení na SVSMP. 

12 Připomínka Terezie Brzkové: Záchytné parkoviště u tramvaje č. 2 není reálné, vhodnější 
úprava. Nevyužívané plochy (Lidl, sběrný dvůr, sportoviště). 

Vypořádání 
připomínky 

Navržené záchytné parkoviště západně od řešeného území RS je dle ÚPP 
součástí veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu D-9 
„Vojanova – obratiště MHD, záchytné parkoviště P+R“. 

Oblast zmíněného obchodního zařízení a sběrného dvora při Vejprnické 
ulici leží mimo území řešené projektem RS. V návrhu RS vycházíme 
z Generelu dopravy v klidu města Plzně, který počítá s návazností 
parkoviště na systém MHD. 

13 Připomínka Waltrova 1 – 12: problém s parkováním, špatný výjezd (Pecháčkova ul.) 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla zapracována. V oblasti ulic Pecháčkova – Waltrova byly do 
návrhu RS schematicky doplněny další možnosti navýšení parkovacích 
stání na terénu formou efektivnější organizace stávajících uličních profilů. 
Úprava křižovatky při výjezdu od bytových domů je řešena ve zpracovávané 
podrobnější dokumentaci „SÚ Pecháčkova“ (DÚR, zadavatel SVSMP, 
2018). 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

14 Připomínka Kde by mělo být záchytné parkoviště u tramvaje č. 2 – za točkou? 

Vypořádání 
připomínky 

Navržené záchytné parkoviště (dle ÚPP součástí veřejně prospěšné stavby 
pro dopravní infrastrukturu D-9 „Vojanova – obratiště MHD, záchytné 
parkoviště P+R“) leží mimo samotné území Zadních Skvrňan řešené 
projektem RS. Svým trojúhelníkovým tvarem navazuje na severní oblouk 
stávající točky tramvaje č. 2. 

15 Připomínka Přední Skvrňany – Nade Mží: 

Rekonstrukce – úbytek parkovacích míst (z 5 na 2 místa). Je možno 
realizovat více parkovacích míst? 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS je ideová studie, která přebírá jako podklad podrobnější 
zpracované dokumentace. Skutečně realizovaný stav se ale může od těchto 
stupňů dokumentace odchylovat. 

Na základě připomínek byl realizovaný projekt konzultován s jeho 
zadavatelem, SVSMP. V projektu na rekonstrukci vnitrobloku Nade Mží (ÚR 
č. 4484 z r. 2010) byla před bytovým domem navržena kolmá stání. V 
následném projektu pro SP došlo z důvodu požadavků dotčených 
organizací na prostorové parametry řešení ke změně na parkovací stání 
podélná. Realizace rekonstrukce probíhá již od konce r. 2017 dle platné 
dokumentace. V této fázi již zpracovatel projektu RS nemá možnost do 
podoby projektu zasahovat.  

Projekt a realizace tohoto záměru je v kompetenci SVSMP. 

16 Připomínka Ulice Malesická (u kostela) – nevyužitý prostor – předělat pro parkování. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje v uličním prostoru před bytovým domem Malesická 3-9 
možnost zkapacitnění parkování formou vybudování podélných stání 
(doporučuje se zatravňovací dlažba jako náhrada stávajících travnatých 
rabátek), před církevním areálem formou šikmých a kolmých stání. 

17 Připomínka Naproti poště (Zadní Skvrňany) – možnost parkování? 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje v této lokalitě možnosti zkapacitnění parkování např. v 
Macháčkově ulici (kolmá stání v rámci úpravy stávajícího uličního profilu), 
možnost zkapacitnění stávajících parkovišť při obchodním centru 
dvouúrovňovou úpravou (využití výškového rozdílu terénu - nutno prověřit 
podrobnější dokumentací) nebo např. doplněním kolmých stání v rámci 
stávajícího uličního profilu při jižní hranici MŠ v ulici Karla Steinera. 

18 Připomínka Pecháčkova ul. – chybí parkování. Bude realizováno? 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla zapracována. V oblasti ulic Pecháčkova – Waltrova byly do 
návrhu RS schematicky doplněny další možnosti navýšení parkovacích 
stání na terénu formou efektivnější organizace stávajících uličních profilů. 

19 Připomínka Waltrova 35 – 37 (u MŠ): zvětšit parkovací plochy (více parkovacích míst – 
kolmé stání k domu) 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla zapracována. V oblasti ulic Pecháčkova – Waltrova byly do 
návrhu RS doplněny další možnosti navýšení parkovacích stání na terénu 
formou efektivnější organizace stávajících uličních profilů. 

20 Připomínka Bude uvažované nové parkování zpoplatněno? (záchytné parkoviště, 
parkovací domy apod.) 

Vypořádání Projekt regenerace sídliště neřeší provozní záležitosti (kam náleží případné 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

připomínky zpoplatnění parkování, ale jeho cílem je mj. najít možnosti pro navýšení 
parkovacích míst v sídlišti.  Lze ale obecně konstatovat, že se zpoplatněním 
parkování se na sídlištích ve Skvrňanech neuvažuje. 

21 Připomínka Přední Skvrňany: problematické místo: park poblíž garáží – řešit – možnost 
parkoviště. 

Vypořádání 
připomínky 

Rušení parkové plochy s herními a pobytovými prvky v Předních 
Skvrňanech se nenavrhuje. Nedávno revitalizovaná plocha je vymezena v  
Generelu zeleně jako jednoznačná plocha zeleně, jedná se tedy o 
významnou plochu zeleně s vyšší kvalitou a navazuje na významný krajinný 
prvek, je jednou z mála ucelených ploch zeleně v lokalitě Předních Skvrňan 
a jeho pobytová a relaxační funkce bude dále chráněna a rozvíjena. 

22 Připomínka Na Křimická 101 pořád vrak bez značek, už 4 roky… 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS, bude předána k dořešení na 
SVSMP. 

Parkovací / garážové objekty 

23 Připomínka Přední Skvrňany – vyvlastnění garáží? – kvůli parkovacímu domu. Ulice Na 
Okraji – garáže jsou na násypce – nevhodné pro stavbu 

Vypořádání 
připomínky 

V žádném případě nepřichází v úvahu vyvlastnění, nejedná se o VPS. 
Realizace parkovacího objektu je podmíněna souhlasem všech majitelů 
jednotlivých garáží se záměrem a se způsobem majetkového vypořádání. 
Kapacita parkovacích stání na povrchu je v lokalitě však téměř vyčerpána a 
jinak než výstavbou parkovacích objektů nelze deficit dopravy v klidu 
snižovat. Z tohoto důvodu RS navrhla jako možnost navýšení počtu 
parkovacích míst výstavbou PD. Skutečný rozsah a konstrukční řešení 
parkovacího a garážovacího objektu je závislé hlavně na řešení 
majetkových vztahů v dalších stupních podrobnějších dokumentací a jejich 
náležitém projednání. 

Doprava – cestní síť 

24 Připomínka Přední Skvrňany: podchod u školy – špatný stav -  nevhodné řešení. Jak 
řeší návrh? 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje revitalizaci celého prostoru Školního náměstí v 
souvislosti s předpokládaným snížením dopravní intenzity v Křimické ulici 
(po dokončení západního městského okruhu), předpokládá se nová 
organizace uličního prostoru - mimo jiné i zrušení podchodu a nahrazení 
úrovňovým přechodem pro pěší. 

25 

 

Připomínka Přední Skvrňany: chybí přechod pro chodce 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje revitalizaci celého prostoru Školního náměstí novou 
organizaci uličního prostoru - mimo jiné i zrušení podchodu a nahrazení 
úrovňovým přechodem pro pěší. 

26 Připomínka Pecháčkova – Waltrova: silnice a chodníky ve špatném stavu. Území není 
dlouhodobě řešeno. 

Vypořádání 
připomínky 

Předpokládá se řešení postupnými rekonstrukcemi uličních prostorů. 
Dotčená oblast ulic Pecháčkova – Waltrova je v projektu RS zahrnuta do 
prostorů navržených k úpravám, jak v plochách zeleně, tak formou 
efektivnější organizace stávajících uličních profilů včetně doplnění 
parkovacích stání. Pro celou ulici Pecháčkovu je v současné době 
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zpracováván projekt na stavební úpravy, který mimo jiné předpokládá 
vybudování nových povrchů komunikací (zadavatel SVSMP). Připomínka 
bude předána SVSMP jako podnět pro další etapy rekonstrukcí. 

27 Připomínka Z Plzně na Křimice (vlevo prodej automobilů): problematický průchod na 
zahrádky, chodci tlačeni do komunikace. 

Vypořádání 
připomínky 

Komunikace se nachází mimo území řešené projektem regenerace sídliště. 
Připomínka bude předána ÚMO Plzeň 3. 

28 Připomínka Nová lávka u ZOO: nenavazuje cesta pro pěší, chodci musí po komunikaci 
(niva řeky). Jedná se o důležitou cestu k ZOO od Skvrňan. 

Vypořádání 
připomínky 

Lávka se nachází mimo území řešené projektem regenerace sídliště. 
Z hlediska širších vztahů je postupné budování a propojování jednotlivých 
úseků cyklostezek prioritou města a je v souladu s projektem greenways 
(sportovně rekreačních tras). Navazující cesta pro chodce a cyklisty se 
připravuje, realizace je závislá na finančních možnostech města. 

Doprava – cyklistické stezky 

29 Připomínka Cyklostezka podél železniční trati – přijde se o parkoviště? 

Vypořádání 
připomínky 

Plánovaná cyklostezka je v projektu pro stavební povolení trasována tak, 
aby stávající parkovací stání zůstala zachována. Projekt a realizace 
cyklostezky je v kompetenci ÚMO Plzeň 3. 

30 Připomínka Lábkova ulice: most přes železniční trať – chybí cyklostezka. Je navrženo 
propojení? 

Vypořádání 
připomínky 

Ano, cyklostezka je navržena jako součást plánovaného uličního propojení 
"Lábkova, propojení Křimická". Projekt RS toto navržené propojení přebírá, 
včetně vedení cyklostezky a komunikací pro pěší. 

31 Připomínka Slovanské údolí – cyklostezka, cesty pro pěší: omezit automobilovou 
dopravu - zkracují si zde cestu. 

Vypořádání 
připomínky 

Komunikace se nachází mimo území řešené projektem regenerace sídliště. 
Připomínka bude předána k řešení na ÚMO Plzeň 3. 

32 Připomínka Cyklostezka směr Vejprnice, bude prodloužena (Myší díra), bude upravena? 
Je ve špatném stavu. 

Vypořádání 
připomínky 

Cyklostezka podél Vejprnického potoka směrem na Vejprnice je ve fázi 
projektové přípravy. Při její realizaci se předpokládá spolupráce města 
Plzně s obcí Vejprnice.  

33 Připomínka Bude propojení cyklostezkou Skvrňany – železniční most – Křimice? 

Vypořádání 
připomínky 

Ano, jako součást plánovaného uličního propojení pod železničním mostem 
mezi Lábkovou a Křimickou ulicí. Projekt RS toto navržené propojení 
přebírá, včetně vedení cyklostezky. 

Doprava - MHD 

34 Připomínka MHD – Bory - chybí zastávka (bus č. 24)  

Vypořádání 
připomínky 

Linka autobusu č. 24 vyjíždí z městské části Bory (konečná tramvaje č. 4), 
v řešeném území sídliště v oblasti Zadních Skvrňan má 4 zastávky. 

Trasy linek MHD a umístění zastávek jsou v kompetenci SVSMP a PMDP.  
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Veřejná prostranství – čistota  

35 Připomínka Park Lábkova 17 – 27 – nepořádek, výkaly, volný pohyb psů – potřeba řešit. 

Vypořádání 
připomínky 

Tento prostor sídliště se nachází v oblasti města se zákazem volného 
pobíhání psů. 

Návrh RS vytipovává v prostoru sídliště několik oblastí vhodných k 
vybudování tzv. loučky pro psy (oplocený prostor k volnému pohybu psů 
vhodný pro venčení a výcvik psů, vybavený cvičebními prvky). 

Podnět bude předán ÚMO Plzeň 3. Dohled na dodržování zákazu volného 
pobíhání psů je v kompetenci Městské policie Plzeň.  

Občanská vybavenost 

36 Připomínka Přední Skvrňany: chybí vybavenost (obchody). 

Vypořádání 
připomínky 

Prostorové limity a hmotově naplněná kapacita sídliště Přední Skvrňany již 
neumožňuje výstavbu nového objektu pro komerční využití. V projektu RS 
jsou však vytipovány stávající objekty (komerční objekty i objekty technické 
a občanské vybavenosti) vhodné pro další rozšíření (dostavbu, nástavbu, 
konverzi na nové využití), které umožňují doplnění chybějící vybavenosti či 
změnu stávajícího sortimentu. Záleží však na konkrétním podnikateli, zda 
bude chtít obchod provozovat, a jaký sortiment bude nabízet. 

37 Připomínka Pecháčkova: cesta do Alberta – chybí lavičky, vybavení u chodníku. 

Vypořádání 
připomínky 

V návrhu RS je na této trase (Zadní Skvrňany) navrženo v místě křížení 
cestní sítě několik pobytových míst vhodných pro vybavení lavičkami a 
dalším mobiliářem. 

38 Připomínka Pole pod Předními Skvrňany jsou místem, kam se chodí relaxovat – chybí 
vybavení (lavičky). Dříve zde byla místa pro relax a odpočinek (u řeky). 

Vypořádání 
připomínky 

Zmíněná oblast je mimo samotné území řešené projektem RS.  

V návrhu RS jsou k regeneraci a doplnění míst pro pobyt a relaxaci určeny 
plochy zeleně při ulici Na Okraji, na nivu řeky navazující. Umisťování 
jakéhokoliv mobiliáře v nivě řeky je z hlediska přítomnosti aktivní zóny 
záplavového území velmi problematické, téměř nemožné. 

Občanská vybavenost - hřiště  

39 Připomínka Pecháčkova – Waltrova ulice: chybí parkoviště, chybí hřiště pro děti. Území 
není dlouhodobě řešeno.  

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla zapracována. V oblasti ulic Pecháčkova – Waltrova byly do 
návrhu RS schematicky doplněny další možnosti navýšení parkovacích 
stání na terénu formou efektivnější organizace stávajících uličních profilů. 

Projekt RS navrhuje v ploše vnitroblokové zeleně zachování a další možné 
doplnění herních prvků. 

Podnět bude předán na ÚMO Plzeň 3 a SVSMP. 

40 Připomínka Bývalé hřiště (vnitroblok Lábkova) – kdy bude realizováno? Kolik 
parkovacích míst vznikne? 

Vypořádání 
připomínky 

Pro řešení vnitrobloku Lábkova byla dříve zpracována „Studie zkapacitnění 
parkovacích stání ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40“ 
(zpracovatel SVSMP, 2017), která v souladu s normovými požadavky 
umožňuje legalizaci všech stávajících parkovacích stání a navyšuje jejich 
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kapacitu. Studie byla představena na Komisi výstavby, dopravy a územního 
plánování RMO Plzeň 3 a následně formou Informativní zprávy vzata Radou 
městského obvodu Plzeň 3 na vědomí (Usnesení č. 246 ze dne 5. 6. 2017). 
V této podobě ji zpracovatel projektu RS převzal jako podklad pro řešení. 
V průběhu zpracování podrobnějších stupňů dokumentace může dojít (i na 
základě projednání s veřejností) k drobným úpravám projektu, tedy i počtu 
parkovacích stání, což návrh RS umožňuje. 

Občanská vybavenost – loučky pro psy 

41 Připomínka Navržená loučky pro psy - Zadní Skvrňany, svah nad Vejprnickou ulicí: je 
potřeba uvažovat dostupnost i pro seniory, osoby s omezenou mobilitou. 
Navrhujeme polohu západně od Waltrovy ulice. 

Vypořádání 
připomínky 

Poloha pro možné umístění psí loučky byla v návrhu RS vytipována na 
městském pozemku, v poloze na okraji zástavby a zároveň v přiměřené 
pěší dostupnosti z ostatních částí sídliště. V navrhované poloze je svah 
upravený (dříve hřiště) a je přístupný po schodišti. Nejedná se však o 
závaznou polohu, v případě jiných námětů je možné prověřit i další návrhy 
na umístění. Umístění loučky pro psy v lokalitě západně od ul. Waltrova je 
nevhodné, tato plochy je dle ÚS „Plzeň - Zadní Skvrňany“ (ÚKRMP, 2016) 
navržena pro bydlení. 

Zeleň 

42 Připomínka Slovanské údolí (park) – bariérou v dostupnosti je frekventovaná silnice 
Vejprnická. 

Vypořádání 
připomínky 

Cestní síť navržená v projektu na vybudování parku ve Slovanském údolí 
navazuje na stávající hlavní pěší trasy směřující ze sídliště. Projekt RS 
proto předpokládá v podrobnějším stupni dokumentace zohlednění těchto 
vazeb formou přechodů pro pěší, míst pro přecházení aj. 

43 Připomínka Řešení vybetonované plochy (Albert): potřeba ozelenění, úprav. 

Vypořádání 
připomínky 

Zpracovatel projektu RS doporučuje, aby při další výhledové rekonstrukci 
tohoto významného veřejného prostoru sídliště byly zohledněny všechny 
aspekty, které se za stávajícího stavu jeví jako nevyhovující - vhodnější 
rozmístění mobiliáře, rozšíření ploch zeleně a sadovnických úprav, 
příznivější skladbu povrchů vzhledem ke zlepšení mikroklimatu a celkovému 
hospodaření s dešťovými vodami, posílení vazby veřejného prostoru na 
komerční plochy (předzahrádky, terasy) a další.  

Návrh RS předkládá ideové řešení prostoru, které tyto principy schematicky 
shrnuje a umožňuje jejich postupné uplatňování. 

44 Připomínka Konečná tramvaje č. 2: lesík – dříve udržován, nyní ne – bude se udržovat? 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o zastavitelnou plochu těsně za hranicí území řešeného projektem 
RS, která je v Územním plánu Plzeň určena pro občanskou vybavenost. Na 
pozemku 2176/308 ve vlastnictví ČR existuje dlouhodobý záměr na 
výstavbu Domova pro seniory. Lokalita byla v širším kontextu řešena ÚS 
„Plzeň - Zadní Skvrňany“ (ÚKRMP, 2016). 

Požadavek na údržbu zeleně bude předán ÚMO Plzeň 3. 

45 Připomínka Bude se kolem trati kácet zeleň v souvislosti s budováním cyklostezky? To 
by byla škoda. 

Vypořádání Plánovaná cyklostezka je v projektu pro stavební povolení trasována tak, 
aby zůstala zachována jak stávající parkovací stání, tak vzrostlá zeleň. RS 
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připomínky tuto dokumentaci přebírá. Stromy, které budou muset být nutně vykáceny, 
budou nahrazeny novými. 

Projekt a realizace cyklostezky je v kompetenci ÚMO Plzeň 3. 

46 Připomínka Přední Skvrňany: zájem obyvatel zachovat zeleň. 

Vypořádání 
připomínky 

Cílem projektu RS je stávající zeleň zachovat a rozvíjet. Projekt RS ucelené 
plochy zeleně respektuje, nezmenšuje je, pouze je navrhuje ke kultivaci. Pro 
plné využití jejich rekreačního potenciálu navrhuje doplnění o místa pro 
pobyt, sport a hry. Stávající parkovou plochu při Křimické projekt navrhuje k 
rozšíření (kultivaci náletů) a propojení s pěšími trasami směřujícími do nivy 
řeky. Projekt dále navrhuje plochy vhodné k dalšímu doplnění stromořadí a 
alejí podél komunikací. 

47 Připomínka Přední Skvrňany: řeší se jen kácení zeleně, nic se se sídlištěm nedělá. 
Zhoršuje se (jak odpadky, tak vzhled) 

Vypořádání 
připomínky 

Hlavním cílem projektu regenerace sídliště je právě zlepšení celkového 
stavu sídliště. Projekt RS ucelené plochy zeleně respektuje, nezmenšuje je, 
pouze je navrhuje ke kultivaci. Pro plné využití jejich rekreačního potenciálu 
navrhuje doplnění o místa pro pobyt, sport a hry. Stávající parkovou plochu 
při Křimické projekt navrhuje k rozšíření (kultivaci náletů) a propojení 
s pěšími trasami směřujícími do nivy řeky. Projekt dále navrhuje plochy 
vhodné k dalšímu doplnění stromořadí a alejí podél komunikací. 

Dešťová voda 

48 Připomínka Je povinnost svést dešťovou vodu do nádrží (z parkovacích ploch, střech)? 
Je to řešeno? 

Vypořádání 
připomínky 

Dle stávající platné legislativy ukládá vodní zákon (§ 5, zák. č. 254/2001 Sb. 
v platném znění) každému stavebníkovi hospodařit se srážkovou vodou 
přímo na svém pozemku, a to při provádění (nových) staveb, jejich změn či 
změn jejich užívání. Stávající výstavby sídliště se tento požadavek netýká.  

Problematika hospodaření s dešťovou vodou bude řešena pouze v případě, 
pokud dojde ke změně stavby nebo jejího užívání.  

V případě, že bude třeba řešit hospodaření s dešťovými vodami v sídlišti, je 
nezbytné přednostně zajistit jejich vsakování či zadržování v místě jejich 
dopadu a následně regulované odvádění oddílnou kanalizací (není-li to 
možné, pak jednotnou kanalizací).   

Relaxační plochy 

49 Připomínka Relaxační plochy: v okolí T. Brzkové chybí. 

Vypořádání 
připomínky 

Prostor sídliště je v současné době jasně definován a možnosti rozvoje 
nových ploch jsou velmi limitovány. Pro krátkodobou relaxaci jsou vzhledem 
k již kvalitní vzrostlé zeleni vhodné stávající vnitrobloky při ulici T. Brzkové, 
určené k této funkci původní koncepcí při vzniku sídliště. Jejich stávající 
vybavení herními a sportovními prvky je dostačující, zároveň dochází 
k postupnému doplňování prvků nových (např. cvičební street workoutová 
sestava), které mohou lépe vyhovovat aktuálním trendům a jiným věkovým 
kategoriím. Projekt RS navrhuje tyto plochy a jejich zeleň k ochraně a 
rozvíjení jejich relaxačního potenciálu. 

Další rozlehlejší plochy pro relaxaci jsou mimo samotné řešené území. 
V rámci ÚS „Plzeň - Zadní Skvrňany“ (ÚKRMP, 2016), která řeší 
zastavitelné území navazující na stávající sídlištní zástavbu, je uvažováno 
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s umístěním plochy urbanistické zeleně o velikosti cca 2,5 ha. Plochu lze 
doplnit veřejně přístupnými hřišti nebo dětskými herními prvky. 

50 Připomínka Plocha mezi školami (západ) je nevyužitá, vhodná pro rekreaci, relax. 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast je mimo území řešené projektem RS. Je řešena v ÚS „Plzeň - Zadní 
Skvrňany“ (ÚKRMP, 2016), kde je tato plocha uvažována pro možný rozvoj 
areálu škol a doplnění občanské vybavenosti. 

Ostatní 

51 Připomínka Restaurace Šárka: pod ní nevyužitá budova – bude využívána? Jak?  

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS je zaměřen převážně na stav a využití veřejných prostranství 
v prostoru sídliště. Nevyužívaný objekt je v soukromém vlastnictví.  S 
objektem není možné nijak nakládat bez souhlasu majitele. Podnět  bude 
předán na ÚMO Plzeň 3 k projednání s jeho vlastníkem.  

52 Připomínka Mezi Fenolkou a hasičárnou (Přední Skvrňany) – nyní garáže, kryty 
Škodovky. Jak je řešeno do budoucna? 

Vypořádání 
připomínky 

Území mezi Vejprnickou a Domažlickou ulicí nebylo předmětem projektu 
RS. V ÚPP je tato oblast součástí transformační lokality 3_9 Domažlická 
(plochy smíšené obytné). 

Území bude řešeno samostatnou územní studií.   

53 Připomínka Vrakoviště u autosalonu Suzuki. Je to problém, bude řešen? (naproti 
Albertu, Zadní Skvrňany) 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o soukromý pozemek, který není veřejným prostranstvím. 

Podnět bude předán na ÚMO P3. 

54 Připomínka Zmizela meteostanice (u konečné tramvaje č. 2). Proč? 

Vypořádání 
připomínky 

Dle informací z ČHMÚ byla meteostanice odstraněna z důvodu omezeného 
rozpočtu na obnovu městské sítě těchto stanic. Bohužel se tato pevná 
stanice obnovovat nebude. Ve Skvrňanech je ale ponechané místo pro 
případné umístění stanice mobilní. 

55 Připomínka Jestli by byl možný kamerový systém u Lidla na mostě (malá ulička – pořád 
výkaly, lahve od alkoholu, proběhlo i přepadení). 

Vypořádání 
připomínky 

Podnět bude předán ÚMO P3. 

56 Připomínka Bylo by možné v Předních Skvrňanech zřídit bankomat? 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS tuto podrobnost neřeší. Zřízení bankomatu je v kompetenci 
banky, jeho umístění je možné mimo jiné v rámci stávajících objektů. 

Revitalizace 

57 Připomínka Renovace ulic T. Brzkové, Macháčkova: bude se pokračovat směrem 
k Vejprnické? 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

RS s úpravou ulice Macháčkova počítá, v projektu RS je navržena k úpravě 
uličního profilu (doplnění parkovacích stání, doplnění výsadby stromů aj.). 
Regenerace sídliště je však dlouhodobý proces, závislý na investičních 
možnostech města.  

58 Připomínka Slovanské údolí, ulice Za Humny: ve špatném stavu. Bude revitalizována? 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o oblast mimo území řešené projektem RS. Přesto z hlediska 
širších vztahů tvoří ulice Za Humny jednu z hlavních pěších tras ze sídliště 
směrem do krajinného zázemí Vejprnického potoka s výhledovou realizací 
parku ve Slovanském údolí, který by měl tvořit významný rekreační a 
pobytový potenciál obyvatel sídliště. 

V ulici Za Humny proběhly v nedávné době odvodňovací práce, po kterých 
nejsou chodníky ani cesty dosud uvedeny do řádného stavu. Stavební firma 
v tuto chvíli čeká na příznivější klimatické podmínky, aby mohla práci 
dokončit a provést finální úpravu povrchu.  

Celková revitalizace území v tuto chvíli připravována není. Pravidelnou péči 
o dřeviny a plochy zeleně má v této části města na starost  SVSMP, které 
bude podnět předán. 

59 Připomínka Lábkova ulice, vnitroblok před lávkou pro pěší pro pěší - požadavek na 
rozšíření parkovacích stání na místě dnešních sušáků. 

Vypořádání 
připomínky 

Pro řešení vnitrobloku Lábkova byla dříve zpracována „Studie zkapacitnění 
parkovacích stání ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40“ 
(zpracovatel SVSMP, 2017), která v souladu s normovými požadavky 
umožňuje legalizaci všech stávajících parkovacích stání a navyšuje jejich 
kapacitu. Studie byla představena na Komisi výstavby, dopravy a územního 
plánování RMO Plzeň 3 a následně formou Informativní zprávy vzata Radou 
městského obvodu Plzeň 3 na vědomí (Usnesení č. 246 ze dne 5. 6. 2017). 
V této podobě ji zpracovatel projektu RS převzal jako podklad pro řešení. 
V průběhu zpracování podrobnějších stupňů dokumentace může dojít (i na 
základě projednání s veřejností) k drobným úpravám projektu, tedy i počtu 
parkovacích stání, což návrh RS umožňuje. 

60 Připomínka Jaké je časování revitalizace. Kdy bude probíhat? 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště je dlouhodobý proces, závislý na investičních 
možnostech města, případně jiných investorů. 

Informace k časové specifikaci realizace jednotlivých akcí mohou 
poskytnout zadavatelé podrobnějších dokumentací a jejich investoři, 
zejména ÚMO Plzeň 3 a SVSMP. 
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3. Vypořádání připomínek zaslaných poštou na adresu 

Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5  

Následující připomínky byly doručeny prostřednictvím pošty na adresu Útvaru koncepce a 
rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň. Zpracovatel projektu Útvar koncepce a 
rozvoje města Plzně si velmi váží zaslaných podnětů a připomínek prostřednictvím pošty a 
zájmu občanů podílet se tak na tvorbě prostředí sídliště.  
 
Pořadí vypořádání připomínek: 

• Doprava – cyklistická stezka 
• Doprava  
• Širší vztahy 

 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Doprava – cyklistická stezka 

1 Připomínka Plánovaná cyklistická stezka při železniční trati vede v místech, kde by 
v budoucnu měly stát parkovací domy u Lábkovy ulice, tudíž bude investice 
na vybudování ztrátová, neboť bude muset později dojít k její přeložce. 

Vypořádání 
připomínky 

Plánovaná cyklistická stezka měla již v době zpracování projektu RS platné 
stavební povolení, které bylo do návrhu převzato jako podklad. Parkovací 
objekty podél železniční trati navržené projektem RS jsou výhledovou 
prostorovou rezervou. V případě jejich realizace dojde ke koordinaci 
s cyklostezkou. 

2 Připomínka Cyklistickou stezku vybudovat co nejblíže k železniční trati, aby nemuselo 
dojít k budoucí přeložce. 

Vypořádání 
připomínky 

Plánovaná cyklistická stezka měla již v době zpracování projektu RS platné 
SP, které bylo převzato jako podklad. Parkovací objekty podél železniční 
trati navržené projektem RS jsou výhledovou prostorovou rezervou. 
V případě jejich realizace dojde ke koordinaci s cyklostezkou. 

Doprava 

3 Připomínka Vybudování osvětlené silnice a chodníku pod železniční tratí v místě již 
postaveného železničního mostu nebo zatím alespoň vybudování 
osvětleného chodníku pod uvedeným mostem, aby byl zajištěn bezpečný 
průchod do sídliště z ulice Zemská. 

Vypořádání 
připomínky 

Pěší propojení včetně osvětlení je podmíněno jinou investicí – vybudováním 
silničního propojení ulic Lábkova - Křimická.  

Podnět bude předán na SVSMP a Odbor investic MMP. 

4 Připomínka Uvést obecní cestu p. č. 2498 do takového stavu, který by umožnil použití a 
lépe vyhovoval jako komunikace pro obyvatele zahrad při železniční trati. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o lokalitu mimo prostor řešený projektem regenerace sídliště. Jen 
doplňujeme, že tímto územím prochází dle ÚPP veřejně prospěšná stavba - 
budoucí komunikační propojení Lábkova-Křimická. 

Širší vztahy 

5 Připomínka Do regenerace sídliště Skvrňany by měla být zahrnuta i obytná oblast za 
železniční tratí, neboť dopravní obslužnost, podmínky pro chodce (osvětlení 
a složitost terénu a tím i bezpečí obyvatel) je ve velmi špatném stavu. 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o lokalitu mimo území řešené projektem regenerace sídliště.  

Pojmem sídliště je pro účely projektu regenerace a dotační podmínky 
chápán obytný soubor vystavěný v období let 1945 až 1990, s 
vícepodlažními objekty realizovanými jednotnou technologií výstavby 
(klasickou či panelovou), navržený a projektovaný jako jeden kompoziční 
celek. 
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4. Vypořádání připomínek zaslaných prostřednictvím 

kontaktního formuláře na webových stránkách Útvaru 

koncepce a rozvoje města Plzně 

 
Následující připomínky byly doručeny prostřednictvím kontaktního formuláře, jež byl 

dostupný na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně v termínu 

od 27. 2. 2018 do 16. 3. 2018. Zpracovatel projektu Útvar koncepce a rozvoje města Plzně si 

velmi váží zaslaných podnětů a připomínek prostřednictvím kontaktního formuláře a zájmu 

občanů podílet se tak na tvorbě prostředí sídliště. Pro účely uveřejnění vypořádání 

připomínek byla u došlých podnětů a připomínek provedena gramatická a jazyková 

korektura. 

 
Pořadí vypořádání připomínek 

• Doprava 
• Doprava v klidu 
• Parkovací / garážové objekty 
• Doprava – cyklistické stezky 
• Doprava – chodníky 
• Doprava – lávka 
• Zeleň 
• Zeleň – zelené fasády 
• Bezpečnost 
• Veřejná prostranství 
• Veřejná prostranství – lavičky 
• Sport 
• Koupaliště 
• Pořádek, čistota 
• Venčení psů 
• Hluk 
• Osvětlení 
• Veřejný prostor – volný čas 
• Veřejný prostor – kontejnery 
• Občanská vybavenost 
• Občanská vybavenost – domov důchodců 
• Hrací prvky 
• Ostatní 
• Širší vztahy 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Doprava 

1 Připomínka V části Pecháčkovy ulice od křižovatky u č. 17-31 po napojení na Waltrovu 
ulici ve "vnitrobloku u garáží" by již měla být ve formě obytné zóny. Zde 
není důvod k nějaké vyšší rychlosti, je to uzavřená část jen pro místní a 
majitele garáží. Nevidím vůbec důvod, proč by to měla být obslužná 
komunikace. 

Vypořádání 
připomínky 

Do RS byl převzat jako podklad projekt rekonstrukce „SÚ Pecháčkova“ 
(zadavatel SVSMP, zpracovatel Mene Industry s.r.o., 2018). Ten pro návrh 
úprav komunikace předpokládá rychlost 30 km/h a zpomalovací prvky 
(zvýšené prahy v místech pro přecházení a zvýšenou křižovatku u vjezdu 
k bytovým domům). 

2 Připomínka Napojení části ulice Karla Steinera (k části bloku č. 31-33) v rámci úpravy 
komunikace. Sem není nyní možné zajet autem, přesto je to odstavná 
plocha nebo parkoviště pro místní. To bych navrhoval dořešit v rámci 
úpravy plochy před LŠU. 

Vypořádání 
připomínky 

Podél jižní hranice areálu předprostoru MŠ projekt navrhuje doplnění 
kolmých parkovacích stání. Tento podnět na další zkapacitnění parkování 
byl do projektu zapracován jako doporučení k dalšímu prověření za účelem 
navýšení parkovacích stání i před bytovým domem č. 31-33. 

3 Připomínka doprava. Na sídlišti by mělo být více míst, kde bude rychlost omezena, 
neboť je zde větší výskyt dětí. Na všech komunikacích, vyjma Vejprnické 
ulice a komunikace kolem kolejí by bylo vhodné osazení zpomalovacích 
prahů, popř. značení upravující rychlost. Spousta řidičů jezdí po sídlišti 
mnohdy velice rychle, ač by bylo vhodné pro sídliště použít značení pro 
zónu s omezenou rychlostí. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Připomínku předáváme k řešení 
Správě veřejného statku města Plzně, úseku koncepce a dopravního 
inženýrství, která je pro tuto problematiku kompetentním odborným 
pracovištěm města. 

4 Připomínka (oblast Waltrova-Vejprnická): opravit chodníky Waltrova č. 13-19 a propadlé 
cesty po rekonstrukci vodovodního potrubí a po rekonstrukci na Vejprnické 
ul., kdy byla Waltrova objížďkou hl. trasy. O to jsme už žádali a bez 
úspěchu. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Podnět bude předán na SVSMP a 
ÚMO P3. 

5 Připomínka Proč není stabilně snížená rychlost na 30km/h v ul. Terezie 
Brzkové/Lábkova u škol? Jak vozidel, tak tramvaje. Bezpečnost a hluk v 
sídlišti jsou prvořadou věcí.  

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Připomínku předáváme k řešení 
Správě veřejného statku města Plzně, úseku koncepce a dopravního 
inženýrství, která je pro tuto problematiku kompetentním odborným 
pracovištěm města. 

6 Připomínka Velmi problematický je např. průjezd kolem domu Pecháčkova č. 19. Zde je 
při poměrně velkém podélném sklonu obrácený příčný sklon v oblouku, 
přičemž se zde všude parkuje. Zde je v zimních podmínkách problém 
bezpečně projet a dokonce i projít. Přitom jsou právě zde v oblouku 
umístěny odpadkové kontejnery a musí sem zajíždět svozové NA. 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Řešení jsou přitom poměrně jednoduchá. Průjezdní komunikaci by stačilo 
rozšířit cca o 1,00 – 1,50m (5,50 – 6,00m vozovka + 2,0m parkovací pruh). 
Na úsek podél domů W 35 – 61 byla dokonce již Správou veřejného statku 
zpracovaná jednoduchá studie.  

Komunikace podél garáží zachovat a přidat k nim parkovací pruh pro kolmá 
stání v šířce 4,50, resp. v problematických místech alespoň 2,00m pro stání 
podélná. Všude podél těchto komunikací je dostatek místa na tento pruh viz 
obr. 4, pouze pod domy W 35 – 47 by zřejmě bylo nutné vybudovat nízkou, 
např. gabionovou zídku. Dokonce by se tyto úpravy dotkly pouze 
minimálního množství zeleně. 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast Pecháčkova – Waltrova byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 
doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání v oblasti. 

Podnět bude předán na SVSMP. 

7 Připomínka Komunikace jsou téměř na konci své životnosti, povrch se na mnoha 
místech rozpadá, jsou zde opakované propady, nejen kolem vpustí a na 
místech po překopech viz obr. 5 – 7. Obdobné je tu chodníků a obrubníků – 
některé obrubníky se již prakticky zcela rozpadly, viz obr. 8 a 9. 

Vypořádání 
připomínky 

Smyslem RS je především zlepšení stavu veřejných prostranství a 
vytipování problémů k dalšímu řešení. Následná péče a údržba je 
předpokladem všech investičních akcí města.  

Podnět bude předán na SVSMP. 

8 Připomínka Vejprnická ulice by mohla být zklidněna též vybudováním komunikace 
spojující Vejprnickou ulici s Křimickou ulicí, vedoucí pod dosud nevyužitým 
vybudovaným podjezdem pod železniční tratí na Cheb, jak již bylo 
navrhováno v dřívějších studiích.   

Domnívám se, že po dostavbě západního obchvatu na Severní předměstí 
bude s ohledem na jeho vysoký provoz velmi problematické jeho využívání 
při cestě ze Zadních Skvrňan ve směru na Křimice a řidiči budou opět jezdit 
přes Přední Skvrňany.  Navíc by tuto silnici mohli využívat i řidiči, kteří jezdí 
z Křimic, Vochova, Kozolup atd. směrem do Zadních Skvrňan (např. do 
nákupního centra LIDL) a zpět a nemuseli by tedy jezdit přes Přední 
Skvrňany. Na této nové komunikaci by mohla být poblíž Křimické ulice i 
zastávka MHD.  

Vypořádání 
připomínky 

Plánované propojení Lábkova-Křimická je zakotveno v Územním plánu 
Plzeň jako veřejně prospěšná stavba (S-43 „Lábkova, propojení na 
Křimickou“) a projekt RS s tímto propojením (včetně pěšího a cyklistického) 
počítá. 

9 Připomínka Křimická: Naprosto souhlasím s navrhovaným přechodem přes silnici před 
základní školou na Školním náměstí, a to z důvodu, že chodci (zejména 
žáci a studenti) jsou odkázáni na využívání problematického podchodu 
nebo na nelegální přecházení vozovky na povrchu.  

Vypořádání 
připomínky 

Velmi děkujeme za kladnou připomínku. 

10 Připomínka (Zadní Skvrňany): zda by šlo uvažovat o vedení autobusové linky č. 24 
ulicemi Pecháčkova a Waltrova. Před naším domem, směrem k obchvatu 
Plzně, se mají stavět další bytové domy. Tak si říkám, že by většina zde 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

žijících lidí velmi uvítala, kdyby autobusová linka č. 24 - i s jejími delšími 
intervaly - zde jezdila a přiblížila nám tak možnost dostat se k tramvaji, k 
prodejně Albert a hlavně na zdravotní středisko - to považuji za základ 
klidného a spokojeného života. 

Vypořádání 
připomínky 

Území je obslouženo tramvajovou dopravou, o zavedení nové trasy 
autobusové linky či změně trasy linky č. 24 ulicemi Waltrova nebo 
Pecháčkova se neuvažuje. Vedení tras MHD je v kompetenci PMDP, 
projekt regenerace toto neřeší. 

11 Připomínka Na konci slepého úseku komunikace pod domy Waltrova č. 49 a 51 byly 
osazeny mobilní zábrany, aby se nenajíždělo na smíšenou stezku za domy 
a dále podél halových garáží na Vejprnickou ulici viz obr. 10. Přitom za 
touto stezkou jsou zahrádky s rekreačními domky a komunikace k nim. 
Pokud tedy někdo potřebuje zajet až na zahrádku, nezbývá mu nic jiného, 
než najet na smíšenou stezku v Pecháčkově ulici nebo sem přijet z 
Vejprnické kolem halových garáží, takže jejich osazení je kontraproduktivní. 
Ten, kdo sem přijede autem a nepotřebuje zajet přímo až na zahradu, 
parkuje pod domy Waltrova č. 49 a 51, čímž ještě zhoršuje zdejší situaci. 
Doporučoval bych tuto zábranu zrušit, nově ji případně osadit přímo na 
stezku a naopak upravit zde přejezd přes stezku směrem k zahrádkám. 

Vypořádání 
připomínky 

Stávající stezka pro pěší mezi ulicemi Pecháčkova a Vejprnická je 
v současné době důležitou výletní trasou pro obyvatele sídliště ve směru do 
krajinného zázemí Vejprnického potoka. Z hlediska bezpečnosti není 
vhodné křížení této smíšené stezky s účelovou komunikací. Vzhledem 
k sousedním rozvojovým plochám pro bydlení je vhodnější uvažovat o 
napojení lokality rekreace přes tyto plochy ze severu, z ulice Pecháčkova.  

Na základě připomínek byly v oblasti Waltrova č.  49-51 do projektu RS 
schematicky doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za 
účelem zkapacitnění parkovacích stání. 

Doprava v klidu 

12 Připomínka Zadní Skvrňany: Mělo by se zásadně zabránit parkování přímo v 
komunikacích a vytvořit buď kapacitní parkovací stání i na úkor kolikrát 
velmi špatných zelených ploch, popř. vybudování parkovacích domů buď s 
možností nákupu míst, popř. nájemních. Prostorů je hodně a stav parkování 
je příšerný, neboť řidiči kolikrát parkují na místech, která zhoršují 
bezpečnost, popř. průjezd, např. ulice Vojanova u konečné tramvaje č. 2, 
kde si auta musí dávat přednost, popř. řidiči parkují na chodníku. A 
takových míst je mnohem více. Jakékoliv takové místo zhoršuje výhledy a 
může způsobit dopravní nehodu. 

 Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS řeší možnosti navýšení parkovacích kapacit v území a 
zohledňuje i další důležité aspekty v území.  

Projekt RS v této lokalitě počet parkovacích míst naopak zvyšuje, a to 
zejména efektivnější organizaci parkování v rámci stávajících uličních 
prostorů, bez nadměrných zásahů do vnitroblokové zeleně, rezervované pro 
hřiště a sportoviště. Na základě připomínek byla do návrhu doplněna další 
kolmá parkovací stání v ulici Vojanova. 

13 Připomínka Velký problém je parkování. Jako vhodná plocha pro vybudování parkingu 
se mi jeví prostor současného parkoviště a neudržované plochy před 
supermarketem Albert. Bylo by vhodné veškeré parkovací plochy odclonit 
zelení. Smutné je, že do revitalizace je zahrnuta i plocha od supermarketu 
ke knihovně, která byla vybudována v nedávné době a myslím si, že 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

vzhledu sídliště spíše ublížila. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS v předprostoru prodejny Albert navrhuje zkapacitnění stávajícího 
parkoviště, doplnění alejí podél ulice Karla Steinera a revitalizaci stávajících 
ploch zeleně. Zpracovatel projektu RS doporučuje, aby při další výhledové 
rekonstrukci těchto významných veřejných prostorů sídliště byly zohledněny 
všechny aspekty, které se za stávajícího stavu jeví jako nevyhovující - 
vhodnější rozmístění mobiliáře, rozšíření ploch zeleně a sadovnických 
úprav, příznivější skladbu povrchů vzhledem ke zlepšení mikroklimatu a 
celkovému hospodaření s dešťovými vodami, posílení vazby veřejného 
prostoru na komerční plochy (předzahrádky, terasy) a další. Návrh RS 
předkládá ideové řešení prostoru, které tyto principy schematicky shrnuje a 
umožňuje jejich postupné uplatňování. 

14 Připomínka Revitalizace ulice Waltrova 1-19: V plánku jsem nenalezla žádné nově 
plánované plochy k parkování - což je problém této ulice ze strany k 
Vejprnické. Parkuje se zde i na trávnících. Bylo by tedy vhodné 
zakomponovat do plánu i parkovací místa, třeba místo zrušených sušáků na 
prádlo apod. Kromě jiného na části Vejprnické silnice si soukromí dopravci 
(se sídlem na Lochotíně) udělali autobusové depo. Parkují a opravují si zde 
své autobusy, ze kterých jim občas vytečou provozní tekutiny. Obtěžují 
hlukem a zplodinami z nastartovaných autobusů. Na straně směřující do 
údolí udělali smetiště - vyhazují tam co se jim nehodí. 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast ulice Waltrova 1-19 byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS byly doplněny další 
možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem zkapacitnění 
parkovacích stání v oblasti (mimo jiné právě jako náhrada nadbytečných 
konstrukcí sušáků, respektující stávající stromy. 

Připomínku týkající se obtěžujících parkujících kamionů v ulici Vejprnická 
předáváme k vyřízení na Správu veřejného statku města, úsek koncepce a 
dopravního inženýrství, který má tuto problematiku jako odborné pracoviště 
města v kompetenci. 

15 Připomínka (SVBJ Lábkova 37, 39): Dáváme tímto ostrý protest proti studii na úpravu 
parkování ve vnitro bloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40 Plzeň. Dle 
iniciativy našeho Společenství vlastníků pro dům Lábkova 29 a 31 schválili 
jednomyslně zastupitelé obvodu Plzeň 3 dne 11. 9. 2017 rozšíření 
parkoviště na dosud nevyužitých plochách vnitrobloku (hřiště, plocha po 
sušácích na prádlo, pískoviště). Žádáme tímto o přepracování navrhované 
studie, v duchu požadavků zde bydlících občanů, kteří si přejí další 
navýšení parkovacích míst.  

Vypořádání 
připomínky 

Pro řešení vnitrobloku Lábkova byla dříve zpracována „Studie zkapacitnění 
parkovacích stání ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40“ 
(zpracovatel SVSMP, 2017), která v souladu s normovými požadavky 
umožňuje legalizaci všech stávajících parkovacích stání a navyšuje jejich 
kapacitu. Studie byla představena na Komisi výstavby, dopravy a územního 
plánování RMO Plzeň 3 a následně formou Informativní zprávy vzata 
Radou městského obvodu Plzeň 3 na vědomí (Usnesení č. 246 ze dne 5. 6. 
2017). V této podobě ji zpracovatel projektu RS převzal jako podklad pro 
řešení. V průběhu zpracování podrobnějších stupňů dokumentace může 
dojít (i na základě projednání s veřejností) k drobným úpravám projektu, 
tedy i počtu parkovacích stání, což návrh RS umožňuje. 

16 Připomínka (SVBJ Lábkova 29 a 31): Dáváme tímto ostrý protest proti studii na úpravu 
parkování ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40 Plzeň. Dle 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

iniciativy Společenství vlastníků Lábkova 29 a 31 Plzeň bylo schváleno 
jednomyslně zastupitelstvem obvodu Plzeň 3 dne 11. 9. 2017 rozšíření 
parkoviště na nevyužitých plochách vnitrobloku (plocha po sušácích, hřiště, 
pískoviště). Žádáme o přepracování navrhované studie v duchu požadavků 
zde bydlících občanů, kteří si přejí navýšení parkovacích míst. Předem 
děkujeme. 

Vypořádání 
připomínky 

Pro řešení vnitrobloku Lábkova byla dříve zpracována „Studie zkapacitnění 
parkovacích stání ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40“ 
(zpracovatel SVSMP, 2017), která v souladu s normovými požadavky 
umožňuje legalizaci všech stávajících parkovacích stání a navyšuje jejich 
kapacitu. Studie byla představena na Komisi výstavby, dopravy a územního 
plánování RMO Plzeň 3 a následně formou Informativní zprávy vzata 
Radou městského obvodu Plzeň 3 na vědomí (Usnesení č. 246 ze dne 5. 6. 
2017). V této podobě ji zpracovatel projektu RS převzal jako podklad pro 
řešení. V průběhu zpracování podrobnějších stupňů dokumentace může 
dojít (i na základě projednání s veřejností) k drobným úpravám projektu, 
tedy i počtu parkovacích stání, což návrh RS umožňuje. 

17 Připomínka (SVBJ Lábkova 33, 35): Dobrý den, dáváme tímto protest proti studii na 
úpravu parkování ve vnitrobloku Lábkova 29 - 43 a Karla Steinera 30 - 40 
Plzeň. Dle společné iniciativy okolních společenství vlastníků, schválili 
jednomyslně zastupitelé obvodu Plzeň 3 dne 11. 9. 2017 rozšíření 
parkoviště na dosud nevyužitých plochách vnitrobloku (hřiště, pískoviště a 
plocha po uřezaných sušácích na věšení prádla). Žádáme tímto o 
přepracování navrhované studie, v duchu požadavků zde bydlících občanů, 
kteří si přejí další navýšení parkovacích míst. 

Vypořádání 
připomínky 

Pro řešení vnitrobloku Lábkova byla dříve zpracována „Studie zkapacitnění 
parkovacích stání ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40“ 
(zpracovatel SVSMP, 2017), která v souladu s normovými požadavky 
umožňuje legalizaci všech stávajících parkovacích stání a navyšuje jejich 
kapacitu. Studie byla představena na Komisi výstavby, dopravy a územního 
plánování RMO Plzeň 3 a následně formou Informativní zprávy vzata 
Radou městského obvodu Plzeň 3 na vědomí (Usnesení č. 246 ze dne 5. 6. 
2017). V této podobě ji zpracovatel projektu RS převzal jako podklad pro 
řešení. V průběhu zpracování podrobnějších stupňů dokumentace může 
dojít (i na základě projednání s veřejností) k drobným úpravám projektu, 
tedy i počtu parkovacích stání, což návrh RS umožňuje. 

18 Připomínka Za spoluobčany, bydlící v SVJ Lábkova 29 a 31, zásadně nesouhlasím s 
řešením a protestuji proti studii na využití volného prostoru ve vnitrobloku 
mezi Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40. Několik let marně usilujeme a 
požadujeme smysluplné využití volného prostoru, které je v celkové velké 
ploše po zarostlém hřišti, v nepoužívaném pískovišti a v prostoru po 
vytrhaných venkovních sušácích. Současný počet parkovacích míst 
naprosto neodpovídá počtu potřebných míst k parkování, tento 
vnitroblokový prostor se přímo nabízí k takovému využití pro všechny zde 
žijící obyvatelé této současné generace i té budoucí. Jiné řešení by bylo 
úplně zbytečné a neúčelné, nějaké další chodníky pro pěší nejsou potřebné, 
je jich v tomto prostoru dostatečně. Požadavek všech je na navýšení počtu 
parkovacích míst. 

Vypořádání 
připomínky 

Pro řešení vnitrobloku Lábkova byla dříve zpracována „Studie zkapacitnění 
parkovacích stání ve vnitrobloku Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40“ 
(zpracovatel SVSMP, 2017), která v souladu s normovými požadavky 
umožňuje legalizaci všech stávajících parkovacích stání a navyšuje jejich 
kapacitu. Studie byla představena na Komisi výstavby, dopravy a územního 
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připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

plánování RMO Plzeň 3 a následně formou Informativní zprávy vzata 
Radou městského obvodu Plzeň 3 na vědomí (Usnesení č. 246 ze dne 5. 6. 
2017). V této podobě ji zpracovatel projektu RS převzal jako podklad pro 
řešení. V průběhu zpracování podrobnějších stupňů dokumentace může 
dojít (i na základě projednání s veřejností) k drobným úpravám projektu, 
tedy i počtu parkovacích stání, což návrh RS umožňuje. 

19 Připomínka (Zadní Skvrňany, Vojanova): Největší problém všude - parkování aut. Na 
více místech jsou staré sušáky, které nikdo nevyužívá, tak by místo nich 
mohlo být parkoviště. V současné době asi roste jedno parkoviště ve 
Vojanově ulici, ale pokud vím, tak je to místo hřiště. Což je škoda. Zrušit 
sušáky mi přijde lepší varianta než zrušit hřiště. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedním z cílů projektu regenerace sídliště je eliminace deficitu parkovacích 
míst a zároveň zvýšení kvality života na sídlišti. Projekt RS se tak snaží o 
rovnováhu různých, mnohdy protichůdných cílů, hledajících optimální 
řešení.  

Projekt RS navrhuje plochy pro výstavbu parkovacího a garážovacích 
objektů v ochranném pásmu železnice podél ulice Lábkova a Vojanova. 
Dále navrhuje zkapacitnění parkovacích stání na terénu formou 
efektivnějšího uspořádání uličních profilů 

Na základě připomínek byla do projektu RS nad rámec původního návrhu 
doplněna kolmá parkovací stání ve Vojanově ulici. 

20 Připomínka (Terezie Brzkové, Macháčkova): Požadujeme ve větší míře věnovat 
pozornost hledání možnosti rozšíření parkovacích kapacit v prostoru u škol 
a hřišť, kde místní obyvatelé prakticky nemají od brzkých ranních hodin do 
pozdního odpoledne, často až do večera šanci v rozumné vzdálenosti od 
domova zaparkovat. 

Vypořádání 
připomínky 

Celková koncepce, urbanistická struktura a provozně-funkční schéma 
sídliště v době jeho vzniku splňovali požadavky na kvalitní prostředí a život 
obyvatel, který odpovídal tehdejším životním nárokům a technickým 
požadavkům, včetně stupně automobilizace. Vzhledem k sociálním a 
ekonomickým změnám ve společnosti je třeba přizpůsobovat prostředí 
sídliště dnešním požadavkům na kvalitní bydlení, nicméně je třeba 
zdůraznit, že kapacita parkování na terénu je již téměř vyčerpána, pokud 
chceme zachovat i další hodnotné aspekty kvalitního bydlení, jako je 
dostatek zeleně a kvalitních ploch pro pobyt, sport a hry.  

Přes tato prostorová omezení projekt RS v této lokalitě počet parkovacích 
míst naopak zvyšuje, a to především efektivnějším organizací parkování 
v rámci stávajících uličních prostorů, s minimálními zásahy do ploch zeleně 
(např. doplnění kolmých stání v ulici Vojanova, oboustranná kolmá stání 
v ulici Vojanova 41-51, oboustranná kolmá stání v ulici Terezie Brzkové 18-
28, oboustranná šikmá a kolmá stání ve vnitrobloku Macháčkova 1-15, 
kolmá stání v komunikaci Macháčkova podél obchodního centra aj.) Projekt 
RS dále navrhuje plochy pro výstavbu parkovacích a garážovacích objektů 
v ochranném pásmu železnice při ulici Lábkova a Vojanova. Další 
výhledovou možnost pro řešení dopravy v klidu představují navazující 
rozvojové plochy západně od ulice Terezie Brzkové, kde jsou v profilu ulice 
Vojanova navržena šikmá stání.  

21 Připomínka ETAPA II-5-D_Waltrova-Vejprnická V návrhu není zohledněna 
nedostatečná kapacita parkovacích míst. Například u zadních vchodů 
Waltrova 1-13 by bylo možné kapacitu navýšit po likvidaci nevyužívaných 
sušáků. Ještě bych rád opravil formulaci "dožívající konstrukce přístřešků 
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připomínky 
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na kontejnery" - konstrukce tam již víc jak půl roku nejsou. Ne že by nám 
scházely, ale když už byla nově vydlážděna místa na kontejnery na směsný 
odpad, proč zůstaly ponechány kontejnery na tříděný odpad pořád na 
chodníku? 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast Waltrova – Vejprnická byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 
doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání v oblasti. 

Umisťování kontejnerů na tříděný odpad se v současné době neřídí v rámci 
města jednotnou koncepcí. Většinou jsou umisťovány v rámci zpevněných 
ploch v těžišti území, v nekolizní poloze s dostatečnými odstupy od fasád 
bytových objektů a zároveň tak, aby byla umožněna co nejsnazší obsluha a 
manipulace. V žádném případě by však neměly tvořit překážku 
v bezbariérovém průchodu. Přístřešky jsou uvažovány u nádob na směsný 
odpad. V případě kapacitnějších kontejnerů pro tříděný dopad je využití 
přístřešků konstrukčně problematické, vzhledem k manipulaci technikou, 
vhodnější je např. forma polozapuštěných nádob apod., která je však 
finančně náročnější.  

Připomínka k požadavkům na umisťování odpadových nádob byla 
zapracována do textové části návrhu RS (Principy) a bude předána SVSMP 
a ÚMO Plzeň 3. 

22 Připomínka (Waltrova): zakázat parkování nákladních automobilů a autobusů pod okny 
na Vejprnické (ráno mezi 4-5 hod nastartují motory a nechají je puštěné), 
abychom tady mohli žít jako dříve 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínku týkající se obtěžujících parkujících kamionů v ulici Vejprnická 
předáváme k vyřízení na Správu veřejného statku města, úsek koncepce a 
dopravního inženýrství, které má tuto problematiku jako odborné pracoviště 
města v kompetenci. 

23 Připomínka vyřešit parkování os aut, popř. udělat Waltrovu jednosměrnou, aby se 
omezil provoz 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast Waltrova – Vejprnická byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 
doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání v oblasti. 

24 Připomínka Jak chce město v této lokalitě řešit parkování? Je to téma, které město 
naprosto neřeší (rozhodně ne v této části Plzně). Já nejsem zastáncem 
betonové éry, ale situace je zde naprosto žalostná. Číslo 9 a 15 ve Vašem 
plánku by se dalo využít na "šikmé parkování" a tím docílit více míst k 
parkování. Jsou zde nyní naprosto zbytečně umístěny staré sušáky na 
prádlo, které naprosto nikdo nevyužívá. Problém s parkováním řeší celá 
ulice Waltrova (Waltrova 1 - 12 a 17 - 19). Místo uměleckého díla (číslo 3) 
raději využijte finance na řešení situace s parkováním. Nastávají zde 
situace, kdy není možné parkovat v okolí domu a to hlavně v zimním 
období. Nelze přeci parkovat na silnici a tím pak blokovat cestu pro městské 
služby. Byl bych rád, aby se město nad tímto celým plánem regenerace 
sídliště Skvrňany znovu zamyslelo a řešili také praktické věci (parkování a 
bezpečnost obyvatel). 

Vypořádání Oblast Waltrova – Vejprnická byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

připomínky detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 
doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání v oblasti, a to zejména doplněním kolmých 
stání před bytovými domy Waltrova 1-15 a 17-19. 

25 Připomínka Dobrý den navrhuji zefektivnění parkovacích míst v ulici Waltrova 2 a 4, 
východní strana domu. Jedná se o rozšíření parkování z důvodu špatného 
vjíždění do garáží při současném stavu a to kolmo k stávající komunikaci ke 
garážím. Viz plánek, posílám na email: fronkova@plzen.eu Děkujeme za 
vstřícnost a pochopení naší situace s parkováním a vjížděním do garáží. 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast ulice Waltrova byla na základě požadavků veřejnosti znovu 

detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 

doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání v oblasti, a to včetně BD Waltrova 2-4. 

26 Připomínka Chtěl bych se vyjádřit, a zároveň doufám ve Vaši odpověď a nápravu, k 
rekonstrukci ulice Nade Mží, co se týče parkovacích míst. Po umístění 
obrubníků je patrné, že tam kde dříve parkovala 2-3 auta na kolmo, je dnes 
vytvořeno místo pro jedno a půl auto (takže fakticky jen pro jedno) 
parkované podélně. Spoustě lidí není jasné, proč se toto stání neprodloužilo 
o zhruba 0,5m směrem k domu (č. p. 687/16) na úkor trávníku, čímž by 
vznikla regulérní stání pro 3 auta? To samé, platí pro další jedno stání před 
tímto domem, a jestli se tohle řešení bude aplikovat i na zbylé 2 panelové 
domy, před kterými tato rekonstrukce probíhá, pak fakticky přijdeme o 
minimálně 9!!! parkovacích míst. Jistě můžete namítnout, že ta místa 
přibydou jinde, ale takováto neefektivita a plýtvání prostorem vypadá 
značně amatérsky a vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu aut v této 
lokalitě velice nekoncepčně. Proto věřím, že dojde k nápravě, dokud je na 
místě přítomna těžká technika, takže úprava může proběhnout relativně 
rychle. Velice rád se s Vámi sejdu či danou problematiku prodiskutuji přes 
telefon. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS je ideová studie, která přebírá jako podklad podrobnější 
zpracované dokumentace. Skutečně realizovaný stav se ale může od těchto 
stupňů dokumentace odchylovat. 

Na základě připomínek byl realizovaný projekt konzultován s jeho 
zadavatelem, SVSMP. V projektu na rekonstrukci vnitrobloku Nade Mží (ÚR 
č. 4484 z r. 2010) byla před bytovým domem navržena kolmá stání. V 
následném projektu pro SP došlo z důvodu změny legislativy a normových 
požadavků na rozměry parkovacích stání ke změně na parkovací stání 
podélná. Realizace rekonstrukce probíhá již od konce r. 2017 dle platné 
dokumentace. V této fázi již zpracovatel projektu RS nemá možnost do 
podoby projektu zasahovat.  

Projekt a realizace tohoto záměru je v kompetenci SVSMP.  

27 Připomínka Hlavním problémem je parkování, proto žádám o prověření a zapracování 
těchto připomínek: zřízení kolmých stání podél jižní obslužné komunikace 
podél Waltrovy 17,19 a 15-1 na úkor travnaté plochy (zatravňovací 
dlaždice). 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast Waltrova – Vejprnická byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 
doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 

mailto:fronkova@plzen.eu
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

zkapacitnění parkovacích stání v oblasti. Jižně od BD 1-15 a 17-19 byla 
schematicky naznačena možnost doplnění kolmých parkovací stání. 

28 Připomínka (Waltrova): Zřízení zákazu parkování podél Vejprnické ulice v úseku 
křižovatky Vejprnická /Za Humny až do úseku křižovatky Vejprnická / 
Waltrova pro jiná vozidla než osobní. Tato plocha je sice na hranici Vámi 
řešeného území, ale současný stav nám značně znepříjemňuje život. (V 
odstavném pruhu parkují zejména starší nákladní automobily a autobusy. 
Před odjezdem vozidla nechávají nastartovaný motor zpravidla několik 
desítek minut, čímž způsobují hluk a znečišťují ovzduší, a to nejen přes 
den, ale i v noci. Zvyšují již tak dost značnou hlukovou zátěž od Vejprnické 
ulice). Nejlepším řešením pro nás, by bylo: Odstavný pruh, na kterém nyní 
autobusy a nákladní auta parkují, upravit svislým i vodorovným značením 
na podélná parkovací stání pro osobní automobily. Zamezilo by se tím 
obtěžujícímu hluku a zároveň by se, o kousek, zlepšila složitá situace s 
parkováním v sídlišti.  

Vypořádání 
připomínky 

Předmětný úsek komunikace je mimo území řešené projektem RS. 
Připomínku předáváme k řešení SVSMP, úseku koncepce a dopravního 
inženýrství, která je pro tuto problematiku kompetentním odborným 
pracovištěm města. 

29 Připomínka Rekonstrukce ulice Nade Mží, která právě v těchto dnech probíhá. Všichni 
obyvatelé v této ulici doufali, že se rekonstrukcí vyřeší především problém 
s parkováním, který nás tu opravdu hodně tíží a hlavně lze očekávat 
zhoršení situace v budoucnosti. Momentálně zde převládají obyvatelé v 
důchodovém věku, tudíž se zde vyskytuje 0-1 auto na byt. S přibývajícím 
počtem mladých rodin lze očekávat zvýšení na 1-2 auta na byt. Po umístění 
obrubníků v minulém týdnu je patrné, že tam kde dříve pakovala 2-3 auta 
na kolmo, je dnes vytvořeno místo pro jedno auto parkované podélně. 
Přitom kdyby se stání prodloužila o 0,5m směrem k domu na úkor trávníku, 
mohla by zde parkovat 2-3 auta kolmo. Řešení parkovacích míst tak, jak se 
momentálně ukazuje, vypadá velmi neefektivně a zapříčiňuje velké 
zklamání z celé akce v ulici Nade Mží. Lze doufat, že by mohlo dojít ještě k 
úpravě v dokumentaci a navýšení parkovacích míst?  

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS je ideová studie, která navrhuje principy možných řešení, avšak 
v podrobnosti, která takovéto dokumentaci přísluší. Dále do svého řešení 
přebírá jako podklad podrobnější zpracované dokumentace. Skutečně 
realizovaný stav se může v dalších stupních projektové dokumentace od 
návrhu RS  drobně  odchylovat. 

Na základě připomínek byl realizovaný projekt konzultován s jeho 
zadavatelem, SVSMP. V projektu na rekonstrukci vnitrobloku Nade Mží (ÚR 
č. 4484 z r. 2010) byla před bytovým domem navržena kolmá stání. V 
následném projektu pro SP došlo z důvodu změny legislativy a normových 
požadavků na rozměry parkovacích stání ke změně na parkovací stání 
podélná. Realizace rekonstrukce probíhá již od konce r. 2017 dle platné 
dokumentace. V této fázi již zpracovatel projektu RS nemá možnost do 
podoby projektu zasahovat.  

Projekt a realizace tohoto záměru je v kompetenci SVSMP. 

30 Připomínka Dobrý den, ohledně regenerace sídliště Skvrňany podávám tyto návrhy k 
řešení: - úprava ulice Terezie Brzkové 50 - 56 (málo parkovacího místa, 
rozbité obrubníky, propadlá vozovka, k tomu přilehlá terasa vedoucí k 
Penny Marketu) - úprava zadní části této lokality (park za domem - úprava 
laviček, zeleně, s přihlédnutím prořezání nebo odstranění některých stromů 
- je tu přímo přehuštěno stromy! - výsadba dle zvážení keříků nebo živého 



Vypořádání připomínek k  návrhu Regenerace sídliště Plzeň - Skvrňany 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

plotu podél cesty u silnice 

Vypořádání 
připomínky 

Cílem projektu regenerace je naopak zeleň zachovat. V rámci péče o 
urbanistickou zeleň dochází k postupné obměně dřevin a revitalizacím 
celých prostorů. Výsadba stromů je dlouhodobě podporována jako velmi 
účinný prvek schopný reagovat na změny klimatu. Vzrostlé stromy mají 
významný vliv na okolní mikroklima - přirozeně ochlazují své okolí, snižují 
aktuální teplotu.  

Co se týče parkování v předprostoru bytového domu Terezie Brzkové 50-56 
- projekt RS v prostoru přebírá řešení podrobnějšího stupně dokumentace 
na zkapacitnění stávajícího parkoviště a doplnění šikmých i podélných stání 
před bytovým domem. Dále je v místě stávající technicky dožilé a 
nevyužívané terasy před obchodním centrem navržena možnost 
vybudování dvouúrovňového parkoviště, využívající terénní rozdíl. 

Na základě připomínky byla dále do návrhu doplněna možnost prověření 
dalšího zkapacitnění parkování v rámci stávajícího uličního profilu před BD 
58-64. 

Požadavek na údržbu zeleně bude předán ÚMO Plzeň 3. 

31 Připomínka Parkování: podélné stání při chodníku (blíže k parku) od Terezie Brzkové 49 
až po odbočku ke křižovatce Vojanova ul. proti konečné tramvaje č. 2 s 
jednoduchou úpravou jednosměrné ul. tak, aby v případě výluky tramvaje č. 
2, použil autobus od města stávající zastávku Lábkova ul. a kruhovým 
objezdem Vojanovou ul. se vrátil zpět ke konečné tram č. 2 a dále 
pokračoval zpět do města. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínku předáváme k řešení SVSMP, úseku koncepce a dopravního 
inženýrství, která je pro tuto problematiku kompetentním odborným 
pracovištěm města. 

32 Připomínka Úprava parkoviště: Lábkova - Terezie Brzkové 2176/402-2176/401 z 
podélného na šikmé. Vytvořit z dlažby „zub“ na vozidlo. Toto použít pro obě 
plochy, na straně směrem k Restauraci a Penny. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS do návrhu přebírá již existující záměr (DÚR) ÚMO P3 na úpravy 
stávajícího uličního profilu a parkoviště v tomto prostoru za účelem 
zkapacitnění parkování. V projektu jsou obě části stávajícího parkoviště 
řešené s jednosměrným průjezdem a oboustrannými šikmými parkovacími 
stáními. Další šikmá i podélná parkovací stání jsou navržena podél 
bytového domu Terezie Brzkové 50-56. 

33 Připomínka připomínky k Etapě II-4-B Karla Steinera - Lábkova vnitroblok. Jsem 
předsedkyní SVJ pro dům č. p. 1077 (Karla Steinera 8). Velmi vítáme návrh 
zvýšení parkovacích míst hlavně před prodejnou Albert. V současné době 
jsou k parkování veřejnosti využívána i parkovací místa na našem 
soukromém pozemku (před garážemi), což obyvatelům domu způsobuje 
značné potíže. 

Vypořádání 
připomínky 

Velmi děkujeme za kladnou připomínku k řešení předprostoru prodejny 
Albert. Parkování na městském pozemku 2176/268, který přiléhá 
k soukromému pozemku a předprostoru garáží, není legálně umožněno, 
proto je třeba důsledně vyžadovat postih takto parkujících aut. Podnět bude 
předán ÚMO Plzeň 3. 

34 Připomínka v sektorech II-5-C a –D, tj. ulice Waltrova a část ulice Pecháčkovy, není 
vůbec řešena doprava v klidu. V tabulce textové části je uvedeno, že v 
sektoru II, oblasti 5 nebude žádné nové parkování na terénu a parkovací 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

objekt je zde navržen jen ve výhledu – tj. pouze jako prostorová rezerva. 
Přitom je parkování v této oblasti naprosto stejně problémové jako kdekoli 
jinde v sídlišti. 

Komunikace je zde možno rozdělit na dva druhy: 1. průjezdní Waltrova 
(propojení Vejprnické a Pecháčkovy a propojení Vejprnické a Terezie 
Brzkové), 2. komunikace pod bytovými domy podél garáží vestavěných v 
domech ve Waltrově ulici a v Pecháčkově lichá čísla, některé z nich jsou 
slepé. 

Průjezdní komunikace má šířku 6,50m. Z toho vyplývá, že zde nelze legálně 
parkovat, protože mezi zaparkovanými auty a protější stranou ulice 
nezůstane volná šířka min. 6,00m. V úseku podél domů Waltrova 35 – 47 
byla osazena dopravní značka IP 11g – Parkování částečně na chodníku 
viz obr. 1. S ohledem na výšku obrubníku však takto nikdo neparkuje. Volná 
šířka mezi parkujícími vozy a protější stranou ulice velmi obtížně postačuje 
pro průjezd dvou protisměrně jedoucích osobních automobilů a v případě 
průjezdu nákladních automobilů nebo větší dodávky (např. sanitky) se již 
protijedoucí osobní automobil nevejde. Parkuje se rovněž všude v 
rozjezdech křižovatek viz obr. 2, takže nejsou zajištěny rozhledové poměry. 
Z některých komunikací podél garáží je výjezd doslova „Ruskou ruletou“, 
protože vidět není a nikdo na průjezdní komunikaci nedává přednost, ačkoli 
zde platí přednost zprava. 

Komunikace pod domy podél garáží jsou široké v rozmezí 6,00 – 7,50m 
(nejsou rovnoběžné s domy) a na protější straně od domů parkují podélně 
auta. To znamená, že použitelná šířka komunikace je jen cca 4,00 – 5,50m. 
To je při šířce vrat do garáží 2,40m naprosto nedostatečné pro bezpečné 
zajetí do garáže viz obr. 3. Upozorňuji na fakt, že při normové šířce 
kolmého parkovacího stání 2,50m je šířka průjezdné komunikace 6,00m – 
při tomto řešení a parkování automobilů cca v ose stání je skutečná volná 
šířka mezi vozidly mezi které se zajíždí cca 3,00m. To je zásadní rozdíl proti 
zajíždění do našich garáží!!!  

Vypořádání 
připomínky 

Oblast Pecháčkova - Waltrova byla na základě požadavků veřejnosti znovu 
detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 
doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání na terénu v oblasti, včetně možnosti 
vybudování kolmých parkovacích stání s požadovanými odstupy od garáží 
bytových domů. 

Prostorová rezerva pro parkovací objekt byla na základě připomínek 
z projektu RS vyjmuta. 

Další navýšení parkovací kapacity a efektivnější organizace uličního 
prostoru řeší v současné době zpracovávaná dokumentace „SÚ 
Pecháčkova“ (zadavatel SVSMP). 

Podnět bude předán SVSMP a ÚMO Plzeň 3. 

35 Připomínka Jediné místo, kde jsou vytvořena legální parkovací stání, je před domy 
Waltrova 27 – 33. Jedná se o 12 stání, z nichž 3 (proč tolik) jsou určena pro 
vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Problém je zde 
však jiný – na protější straně u chodníku kolem MŠ se opět parkuje podélně 
a opět zde nezůstává dostatečná volná šířka komunikace. Přitom sem 
přivážejí rodiče děti do školky a nemají kde zastavit. Zde by mohlo být 
řešení osazení svislého dopravního značení IP 13e – Parkování K+R s 
vyznačenou dobou (podobně jako proti 33. ZŠ na ulici Terezie Brzkové). S 
tím je ovšem nutné řešit i rozšíření vozovky. 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

Oblast Waltrova - Vejprnická byla na základě požadavků veřejnosti znovu 

detailně prověřena a na základě dostupných podkladů ve formě již dříve 
zpracovaných prověřovacích studií byly do projektu RS schematicky 

doplněny další možné úpravy stávajících uličních prostorů za účelem 
zkapacitnění parkovacích stání v oblasti, a to včetně možnosti podélného 
parkování před areálem MŠ. 

36 Připomínka Vámi prezentované záchytné parkoviště u konečné stanice tramvaje č. 2 je 
sice chvályhodné, ale může reálně sloužit jen pro motoristy přijíždějící od 
Regensburské ulice (obchvatu), tedy ze směrů od silnic I/26 a II/605. Ze 
směru od silnice II/203 (od Vejprnic, Nýřan…) je toto parkoviště umístěno 
nevhodně. Připojuji se proto k návrhu Ing. Tajčové vybudovat další 
záchytné parkoviště v oblasti mezi prodejnou Lidl, železniční tratí a 
Vejprnickou ulicí, kde jsou k dispozici městské pozemky. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS vychází z Územního plánu Plzeň, kde je poloha záchytného 
parkoviště u konečné stanice tram č. 2 zakotvena jako veřejně prospěšná 
stavba v ÚPP (D-9). Návrh je také v souladu s návrhem Generelu dopravy 
v klidu města Plzně. Plochy při Vejprnické ulici v blízkosti prodejny Lidl jsou 
mimo řešené území sídliště a případné možnosti jejich využití jsou závislé 
na jiných prověřovacích dokumentacích. 

37 Připomínka Přední Skvrňany: Zajímala by mě uvažovaná výstavba parkovacího domu, 
který by hodně tento problém vyřešil. Kdy se uvažuje s touto stavbou? 

Vypořádání 
připomínky 

Vzhledem k tomu, že kapacita parkování na terénu je v prostoru sídliště 
téměř vyčerpána, navrhuje projekt RS plochy pro možné zkapacitnění 
stávajících parkovišť formou parkovacích objektů. Jejich realizace je však 
závislá na finančních možnostech města a z hlediska časového horizontu je 
chápána spíše jako výhledová rezerva. 

38 Připomínka (Přední Skvrňany): nedostatečná parkovací místa, nevhodné parkování v 
zadní části domu Vejprnická 10-24, kde se z nouze nerespektují výjezdy z 
domů v případě transportu pacienta do sanitky. 

Vypořádání 
připomínky 

V ulici Jakuba Škardy je v projektu RS navržena plocha s možností 
výstavby parkovacího objektu v místě stávající výměníkové stanice (její 
rozšíření a nástavba) a další možnosti navýšení parkovacích stání na 
terénu formou efektivnějšího uspořádání uličních prostorů. Cílem projektu 
RS je nalézt vyvážený stav ploch zeleně k parkovacím stáním a zvýšit tak 
kvalitu života na sídlišti. Projekt se tak snaží o rovnováhu různých, mnohdy 
protichůdných cílů, hledajících optimální řešení. 

39 Připomínka Dle mého názoru by bylo účelné zřízení parkoviště v ulici Na Okraji, hned 
za křižovatkou s ul. Křimická.  Při šikmém stání by zde mohlo parkovat cca 
8 aut. 

Vypořádání 
připomínky 

Cílem regenerace sídliště je v maximální míře zachovat stávající plochy 
zeleně. Jedná se o významnou, ucelenou plochu zeleně. Do projektu RS 
byla na základě připomínky doplněna možnost prověření umístění těchto 
parkovacích stání s vhodnou materiálovou úpravou. 

Parkovací, garážové objekty 

40 Připomínka Požadujeme zapracovat do návrhu zřízení vhodně a logicky umístěného 
záchytného parkoviště, podchycující zejména parkování osob přivážejících 
denně děti do školských a sportovních zařízení. Jako nejvhodnější se nám 
jeví prostor u stávající prodejny LIDL, resp. v její blízkosti. Vzhledem k 
tomu, že je plánovaná celková přestavba prodejny vč. parkoviště, mohlo by 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

se jednat o sdruženou investici, výhodnou pro všechny zúčastněné. 

Vypořádání 
připomínky 

Záchytná parkoviště v prostoru sídliště jsou v projektu RS řešena v souladu 
s Územním plánem Plzeň a s Generelem dopravy v klidu města Plzně. RS 
neřeší prověření dalších lokalit mimo řešené území. Tyto návrhy jsou 
předmětem jiných dokumentací (Generel dopravy v klidu města Plzně aj.). 

Doprava – cyklistické stezky 

41 Připomínka Velmi nás potěšilo již schválené vybudování cyklostezky podél trati Českých 
drah v Lábkově ulici. Přivítali bychom vybudování i dalších cyklostezek a 
cyklotras, např. cyklostezky spojující Vejprnickou ulici s Křimickou ul. (viz 
N.01b, N.04b, N.05b), která by vedla pod dosud nevyužitým podjezdem pod 
železniční tratí na Cheb, dále cyklostezek vedoucích až k ZOO 
(vybudovaná cyklostezka zatím vede pouze k velmi frekventované silnici 
vedoucí od Radčic).  

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS s plánovaným propojením pod železničním podjezdem počítá, 
jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v rámci ÚPP. Lokalita kolem ZOO je 
již mimo řešený prostor sídliště. Z hlediska širších vztahů je však postupné 
budování a propojování jednotlivých úseků cyklostezek prioritou města a je 
v souladu s projektem greenways (sportovně rekreačních tras). Jejich 
realizace je závislá na majetkovém vypořádání a na finančních možnostech 
města. 

42 Připomínka (Vejprnická 14-16, 18-20, 22-24): vybudování dalších cyklostezek a 
cyklotras (např. vedoucích až k ZOO, do Křimic, ke Kalikovskému mlýnu 
apod.).   

Vypořádání 
připomínky 

Území je mimo řešený prostor sídliště. Z hlediska širších vztahů je toto 
postupné budování a propojování jednotlivých úseků cyklostezek prioritou 
města a je v souladu s projektem greenways (sportovně rekreačních tras). 
Jejich realizace je závislá na majetkovém vypořádání a na finančních 
možnostech města. 

Doprava – měření rychlosti 

43 Připomínka Umístění měřiče rychlosti na Vejprnické ulici – u vjezdu na parkoviště 
nacházejícího se vedle areálu hasičů (na tomto úseku bývá rychlost často 
překračována, zejména v nočních hodinách). 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínku předáváme k řešení SVSMP, úseku koncepce a dopravního 
inženýrství, která je pro tuto problematiku kompetentním odborným 
pracovištěm města. 

Doprava - chodníky 

44 Připomínka (Zadní Skvrňany): Chybějící nový chodník mezi Penny Marketem a 
kruhovým objezdem v ul. Lábkova 

Vypořádání 
připomínky 

V trase od prodejny Penny Market ke kruhovému objezdu existuje v 
současnosti oboustranný chodník, nejsou však vybudovány bezbariérové 
přechody pro pěší přes ulici Lábkovu před obchodním centrem. Projekt RS 
navrhuje předprostory obchodního centra ke komplexní revitalizaci, včetně 
zohlednění hlavních pěších vazeb. 

45 Připomínka Dle mého názoru by měl chodník umožňovat chůzi (a jízdu s dětským 
kočárkem) za každého počasí (mimo zimních kalamit). Pokud chodník 
sousedí s travnatou plochou, měl by být travnatý pás široký alespoň cca 1 
m (podle záběru samojízdné sekačky). 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Chodníky kolem bytových domů na sídlištích (asfalt, dlažba) jsou už ve 
většině případů poničené. Vzhledem k současnému vlastnickému stavu 
nevidím možnost zlepšení. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS umístění chodníků respektuje původní založení sídliště, logické 
pěší vazby v daném území. Avšak neřeší problematiku do takovéto 
podrobnosti, jako jsou např. šířky či údržba jednotlivých chodníků. Jejich 
správu a údržbu zajišťuje ÚMO Plzeň 3, kterému bude podnět předán. 

46 Připomínka Vyhovujícím řešením méně používaných chodníků a pěšin je mlatová cesta. 
Při použití vhodného písku a dodržení zásad (bod 1.1) jde o řešení levné 
investičně i provozně 

Vypořádání 
připomínky 

Cílem RS je respektovat původní urbanistickou koncepci sídliště a zároveň 
respektovat logické pěší vazby. Je proto žádoucí doplňovat hlavní 
zpevněnou komunikační síť (udržovatelnou během všech ročních období) 
dalšími možnostmi pro pohodlný a plynulý průchod územím. V důsledku 
zkušeností s jinými sídlišti ve městě jsou navrženy některé vybrané 
průšlapy k legalizaci. V případě jejich realizace návrh předpokládá užití 
propustného (mlatového, štěrkového) povrchu. 

47 Připomínka Po opravě jsou nevyhovující chodníky v ulici Křimická (od křižovatky s 
Vejprnickou) jak po pravé straně k ulici Nade Mží, tak po levé straně k ulici 
Jakuba Škardy. 

Vypořádání 
připomínky 

V souvislosti s výhledovým snížením intenzit dopravny v ulici Křimická 
(vlivem dobudování západního městského okruhu) projekt RS navrhuje 
prostor Školního náměstí k celkové revitalizaci, nové organizaci uličního 
profilu, doplnění parkovacích stání, revitalizace zeleně a nové výsadby i 
rekonstrukce pěších tras. 

48 Připomínka Ve srovnání (motoristé - cyklisté - chodci) se dle mého názoru nejméně dělá 
pro chodce.  Při projektování, výstavbě a následné údržbě nejsou často 
dodržovány stanovené parametry. Jedná se zejména o šířku, rovinnost, 
spády, odvodnění, průchozí profily, atd.   

Vypořádání 
připomínky 

Jedním z cílů projektu RS je právě řešení bezbariérového průchodu 
územím pro pěší i cyklisty, definuje hlavní a logické pěší tahy v území 
k důležitým cílům (občanská vybavenost, zastávky MHD aj.). Konkrétní 
návrhy řešení jsou předmětem podrobnějších stupňů dokumentací 
k záměrům, u nichž je nezbytnou podmínkou dodržování platných norem. 

49 Připomínka Před vchody Vejprnická 14-24: oprava „zvlněné" zámkové dlažby 

Vypořádání 
připomínky 

Podnět bude předán na SVSMP a ÚMO Plzeň 3. 

50 Připomínka Není odvodněna průběžná mlatová cesta na severní části parku v ulici 
Křimická (u zast. MHD Apollo). 

Vypořádání 
připomínky 

Cílem RS je respektovat původní urbanistickou koncepci sídliště a zároveň 
respektovat logické pěší vazby. Nepředpokládá se rušení žádné pěší trasy. 
V rámci návrhu byla stávající cestní síť doplněna o nové, u nichž je 
předpoklad méně intenzivního užívání. V případě jejich realizace návrh 
předpokládá užití propustného (mlatového, štěrkového) povrchu v nové 
cestní síti. 

Podnět na řešení bude předán SVSMP. 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Doprava - lávka 

51 Připomínka Není dokončena frekventovaná pěšina od lávky pro pěší přes trať z ulice 
Stříbrská do Lidlu. V průchodu vadí vzrostlý strom a chybí dokončení 
mlatové cesty z obou stran. 

Vypořádání 
připomínky 

Zmíněný průchod je mimo území řešení projektem RS, přesto se zabývá 
důležitou pěší trasou v území z hlediska širších vztahů. Pěšina reflektuje 
pro chodce přirozené propojení bodů v sídlišti (směrem k obchodnímu 
zařízení), vzhledem k jejím šířkovým parametrům a majetkovým poměrům 
v území je však její úprava a rozšíření na základě normových požadavků 
problematická (pozemky 2201/1, 2201/29, 2204/15, 2204/17 jsou 
v soukromém vlastnictví). Bezbariérové pěší propojení je od lávky 
k obchodnímu zařízení je možné po zpevněné a normově odpovídající pěší 
komunikaci mezi sportovním areálem a prodejnou Lidl. 

Zeleň 

52 Připomínka Tento stav (zeleně…) se postupně zlepšuje, ale i tak se na územní nachází 
spousta nevhodných keřů, které spíše slouží k odhazování odpadků, než ke 
svému účelu. V tomto případě jsou lepší stromy a zatravnění. Zcela 
zbytečně jsou v některých místech využita zatravnění k přímému chození, 
což celkově zhoršuje význam zeleně. Zeleň má plnit svou úlohu na 
maximum. Pokud jde o stromy, tak ideálně obvyklé a tradiční. 

Vypořádání 
připomínky 

V rámci péče o urbanistickou zeleň dochází k postupné obměně dřevin a 
revitalizacím celých prostorů. Výsadba stromů je dlouhodobě podporována 
jako velmi účinný prvek schopný reagovat na změny klimatu. Nemalou 
úlohu rovněž hrají i keřové porosty.  

V důsledku zkušeností s jinými sídlišti ve městě jsou navrženy některé 
vybrané průšlapy k legalizaci. V případě jejich realizace návrh předpokládá 
užití propustného (mlatového, štěrkového) povrchu v nové cestní síti. Cílem 
RS není rušení ucelených kvalitních ploch zeleně. 

Požadavek na údržbu zeleně, resp. keřových porostů, bude předán ÚMO 
Plzeň 3. 

53 Připomínka Požadujeme zapracovat do návrhu významné doplnění stromů a keřů u 
dětského hřiště v prostoru mezi zastávkou tramvaje Macháčkova a domem 
Terezie Brzkové 18 - 28, a to z důvodu lepšího odhlučnění provozu 
tramvajové trati (pás vzrostlých keřů byl zlikvidován v souvislosti s 
rekonstrukcí tramvajové trati a náhradní výsadba je zcela nedostatečná). 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka bude respektována a zapracována do návrhové části projektu 
RS.  

54 Připomínka Požadujeme do návrhu zapracovat využití "zeleného" prostoru mezi zadním 
traktem škol a asfaltovou vycházkovou trasou, kdy s minimálními 
investicemi může vzniknout prostor pro relaxaci i aktivní odpočinek všech 
věkových kategorií, jediný v celém sídlišti. Pro většinu lidí jsou v návrhu 
naznačené možnosti "vycházek do přírody" běžně nevyužitelné - pro velké 
vzdálenosti, složitou dostupnost, ale i fyzického oddělení sídliště ze všech 
stran, ať už silničními komunikacemi Vejprnická, Regensburská a Křimická 
nebo železniční tratí.  

Vypořádání 
připomínky 

V dané studii RS je vymezeno území pro odpočinkovou, relaxační plochu 
severněji. Zmiňované plochy navazující na areál škol jsou Územním plánem 
Plzeň vymezeny pro rozvoj občanského vybavení - sportu. (Je uvažováno 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

realizovat zejména hřiště určená pro fotbal/ rozvoj fotbalové akademie). 

55 Připomínka Ulice (Za Humny) je zarostlá náletovými dřevinami, bez jakéhokoli 
zpevněného povrchu. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o oblast mimo území řešené projektem RS.  

Přesto z hlediska širších vztahů tvoří ulice Za Humny jednu z hlavních 
pěších tras ze sídliště směrem do krajinného zázemí Vejprnického potoka, 
které tvoří významný rekreační a pobytový potenciál obyvatel sídliště.  

Podnět na údržbu území bude předán ÚMO Plzeň 3 a SVSMP. 

56 Připomínka (Waltrova): Byly vykáceny keře, kde nikdy bezdomovci nebyli. Nechceme, 
aby byly vykáceny vysoké akáty (stromy) u Vejprnické ul., neboť tvoří 
částečnou protiprašnou a protihlukovou stěnu.  

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje ve svahu nad Vejprnickou ulicí doplnění vysoké zeleně, 
jako doplnění pěší trasy a pobytových míst, ale zejména jako hlukovou a 
hygienickou izolaci od dopravně velmi zatížené ulice Vejprnická. 

Koncepce zeleně je v kompetenci ÚMO Plzeň 3, kterému bude podnět 
předán.  

57 Připomínka Velmi nedbalá údržba zeleně, kdy nově vysazené keře jsou po jedné 
sezoně zarostlé plevelem, že nejsou poznat, o množství odpadků v nich 
nemluvě.  

Vypořádání 
připomínky 

Následná péče a údržba je samozřejmou součástí všech investičních akcí 
města.  

Pro upozornění na akutní závadu týkající se stavu veřejných prostranství se 
velmi osvědčila mobilní aplikace www.plznito.cz, kde mají občané možnost 
nahlásit konkrétní nedostatek včetně lokace a jeho vyřešení kompetentní 
organizací. 

Koncepce zeleně je v kompetenci ÚMO Plzeň 3, kterému bude podnět 
předán. 

58 Připomínka (Waltrova): Naprosto přehlížíte potřeby lidí, kteří zde žijí. Vysázení keřů a 
další zeleně - bohužel, ať chceme nebo ne, tyto keře většinu dobu slouží 
jako nocleh pro lidi bez domova. Je to smutné, ale bohužel se to děje i v 
dnešní době. Bohužel jsou tito lidé v drtivé většině pod vlivem alkoholu 
nebo omamných látek a nelze tedy předvídat, čeho jsou schopni.  

Vypořádání 
připomínky 

Cílem RS je zachovat hlavně kvalitní zeleň, tj. stromy, a travnaté plochy 
obecně. V rámci péče o urbanistickou zeleň dochází k postupné obměně 
dřevin a revitalizacím celých prostorů. Výsadba stromů je dlouhodobě 
podporována jako velmi účinný prvek schopný reagovat na změny klimatu. 
V konkrétních případech, kde dochází ke shlukování lidí bez domova 
v těchto keřových podrostech, je vhodné zeleň buď více prořezat či 
vysazovat ve větších vzdálenostech, byť nelze opomenout jejich nemalou 
úlohu. Jako hluková bariéra a účinně zachytává prachové částice. 

Požadavek na údržbu keřových porostů bude předán ÚMO Plzeň 3. 

59 Připomínka Park ve Slovanském údolí zní také velice zajímavě a jsem zvědav na 
samotný návrh. 

Vypořádání 
připomínky 

Plochy Parku ve Slovanském údolí leží mimo řešené území a nejsou 
předmětem řešení RS. V současné době je zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí „Park ve Slovanském údolí“ (GeoVision, 11/2006). V tuto 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

chvíli se však na přípravě realizace projektu nepokračuje.  

60 Připomínka Vybudování většího parku např. na konečné tramvaje č. 2. Místo velké 
zbytečně zarostlé, obývané bezdomovci a přitom zde nemají maminky kam 
jít.  

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o území vymezené Územním plánem Plzeň pro rozvoj občanské 
vybavenosti. Toto území je podrobněji řešeno v US „Plzeň-Zadní Skvrňany“ 
(ÚKRMP, 2016), která zde kromě vymezení bloků pro zástavbu navrhuje i 
nezastavitelnou plochu pro veřejnou zeleň s parkovou úpravou o rozloze 
2,5 ha. V návaznosti na návrh studie je vhodné věnovat základní péči o 
stávající plochu zeleně (dnes vzrostlá náletová zeleň), která v počáteční 
etapě rozvoje území může sloužit jako veřejné prostranství a následně bude 
tvořit odpočinkové a relaxační zázemí pro funkci občanské vybavenosti. 

Požadavek na údržbu stávající zeleně bude předán SVSMP. 

61 Připomínka Slovanské údolí by chtělo uklidit a udělat opět park. místo s potenciálem 

Vypořádání 
připomínky 

Plochy Parku ve Slovanském údolí leží mimo řešené území a nejsou 
předmětem řešení RS. V současné době je zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí „Park ve Slovanském údolí“ (GeoVision, 11/2006). V tuto 
chvíli se na přípravě realizace projektu z důvodu jiných investičních akcí 
nepracuje. 

Požadavek na údržbu zeleně bude předán SVSMP. 

62 Připomínka Prostor pod kolejemi zastávka Zadní Skvrňany kdyby se uklidil a vykácel, 
opět by zde byl krásný park. Děkuji a doufám bude něco bráno v potaz a 
zahrnuto do zkrášlení naši části města.  

Vypořádání 
připomínky 

Plochy leží mimo řešené území projektu RS (severně od železniční trati). 
Jedná se o zastavitelné plochy vymezené v Územním plánu Plzeň pro 
využití výrobu a skladování (lokalita 5_8 Výrobní území Křimice). 

Požadavek na údržbu stávající zeleně bude předán ÚMO Plzeň 3. 

63 Připomínka Dobrý den, v rámci regenerace sídliště Skvrňany si dovoluji vznést návrh na 
výsadbu listnatých stromů na prostranství pod domem Waltrova 19 směrem 
k plynovému výměníku (prostor mezi Waltrova 19 - Waltrova 27 - Waltrova 
18 - 70. MŠ) 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje v tomto prostoru sadovnické úpravy s výsadbou 
stromů. Připomínka na další intenzifikace zeleně byla zapracována. 

Podnět bude předán na ÚMO Plzeň 3. 

64 Připomínka (Vejprnická 14-16, 18-20, 22-24): výsadbu další zeleně, zejména souvislé 
řady keřů a stromů podél Vejprnické ulice za účelem snížení prachu a 
částečně i hluku, který se narůstajícím provozem neustále zvyšuje.  

Přivítali bychom výsadbu nejen listnatých stromů, ale i jehličnanů, protože v 
zimě neopadávají a odstiňují dům od frekventované silnice 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka je akceptována. Projekt RS navrhuje v tomto prostoru 
sadovnické úpravy za účelem intenzifikace hlukově izolující zeleně. V rámci 
péče o urbanistickou zeleň v sídlišti dochází k postupné obměně dřevin a 
revitalizacím celých prostorů. Výsadba stromů a keřových porostů je 
dlouhodobě podporována jako velmi účinný prvek zlepšující pobytové 
prostředí svého okolí. V rámci výsadby jsou vybírány dřeviny vhodné do 
městského prostředí. Jehličnany bývají zpravidla nahrazovány stabilnějšími 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

listnatými dřevinami. 

Podnět bude předán na ÚMO Plzeň 3. 

65 Připomínka S chodníky těsně souvisí i veřejná zeleň (stromy a keře) podle zásady 
„Každá dřevina u stavby je problém“. Stromy škodí přerostlými kořeny a 
větvemi, keře zejména větvemi a v mnoha případech i trny. 

Příkladem je planá růže v zábradlí na JZ rohu křižovatky Lochotínská – 
Otýlie Beníškové. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedním z cílů projektu regenerace sídliště je eliminace deficitu parkovacích 
míst a zároveň zvýšení kvality života na sídlišti, například i vhodnou 
výsadbou zeleně (s dostatečnými odstupy od zpevněných ploch). Projekt 
regenerace sídliště se tak snaží o rovnováhu různých, mnohdy 
protichůdných cílů, hledajících optimální řešení. 

66 Připomínka Kořeny porušují i pravý asfaltový chodník ul. Křimická cca 70m za 
Křižovatkou s ul. Na Okraji 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Podnět na údržbu prostranství 
bude předán ÚMO Plzeň 3. 

67 Připomínka Přerostlé jsou i větve po obou stranách ulice Karla Steinera od křižovatky s 
ul. Lábkova, směrem na jih. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Podnět na údržbu prostranství 
bude předán ÚMO Plzeň 3. 

68 Připomínka Před časem byly na Vejprnické ulici vybudovány nové autobusové zastávky, 
parkovací stání a chodníky. Zelené plochy mezi komunikací a chodníky 
však nejsou dokončeny – nejsou ohumusovány a ozeleněny a navíc ani 
urovnány. Doufám, že budou dokončeny co nejdříve. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka není předmětem řešení RS. Dokončovací práce byly 
z klimatických důvodů pozastaveny a čeká se na vhodnější podmínky pro 
jejich realizaci.  

Podnět na údržbu prostranství bude předán ÚMO Plzeň 3. 

69 Připomínka (Waltrova): velmi rušnou a prašnou Vejprnickou ulici v Předních Skvrňanech 
souhlasím s výsadbou souvislé řady keřů a stromů. Přivítala bych výsadbu 
nejen listnatých stromů, ale i jehličnanů, protože v zimě neopadávají a 
celoročně odcloňují domy od této frekventované silnice. Tyto zkušenosti 
máme s již vzrostlými stromy, které prosím nekácejte. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka bude akceptována. V rámci péče o urbanistickou zeleň dochází 
k postupné obměně dřevin a revitalizacím celých prostorů. Výsadba stromů 
a keřových porostů je dlouhodobě podporována jako velmi účinný prvek 
zlepšující pobytové prostředí svého okolí. V rámci výsadby jsou vybírány 
dřeviny vhodné do městského prostředí. Jehličnany bývají zpravidla 
nahrazovány stabilnějšími listnatými dřevinami. 

Zeleň – zelené fasády 

70 Připomínka (Zadní Svrňany, Karla Steinera, parc. č. 2176/675 – zeleň): Velmi mě 
zaujala vaše prezentace dobré praxe a to především realizace zelených 
fasád s využitím lan a sítí. Domnívám se, že vytvoření zelené fasády ze 
štítové strany domu by bylo přínosem i pro obyvatele protilehlého 
panelového domu. Popínavé rostliny by bylo možné na tomto veřejném 
pozemku vysadit a zmírnit tak hluk a prach z projíždějících aut v těsné 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

blízkosti obou domů. Stejně tak i zabránit znečištění fasády našeho domu 
od bahna z nezpevněné komunikace. Pokud by město Plzeň mělo zájem o 
realizaci tohoto projektu revitalizace zeleně, nabízím spolupráci. Lada 
Heřmanová (předsedkyně SVBJ č. 1077) 

Vypořádání 
připomínky 

 Velice nás těší, že Vás myšlenka zelených fasád zaujala. V našich 
klimatických podmínkách doporučujeme řešení pouze popínavými 
rostlinami na konstrukci. Klasická vertikální fasáda s prostorem pro 
kořenový systém v celém rozsahu fasády není z důvodu rizika vysychání či 
promrzání půdního substrátu vhodná.  

Bohužel není možné, aby se město v tuto chvíli jakýmkoliv způsobem 
podílelo na realizaci fasády, protože se jedná o objekty v soukromém 
vlastnictví. Budete-li mít zpracovaný projekt, je možné zažádat u Komise 
životního prostředí Rady města Plzně o příspěvek na realizaci fasády. 
Komise Váš projekt posoudí. Budete-li potřebovat konzultaci, obraťte se, 
prosím, na ÚKRMP. 

Bezpečnost 

71 Připomínka U dětského domova trvale žije několik bezdomovců na městských 
pozemcích v místě, kde by klidně mohl být krásný parčík. Jeto nutné? 
Nebylo by lepší těmto lidem nabídnout jiný způsob bydlení? Navíc území, 
kde žijí, by mohlo být mnohem lépe využité. Aktuálně je to džungle s 
množstvím nepořádku, kde se velmi často pálí různé odpady. Ovšem 
takových zákoutí v Zadních Skvrňanech je více. Je třeba řešit území do 
detailů, temná místa osvětlit, popř. opatřit kamerami. Riziková místa 
zabezpečit a zamezit existenci některým obyvatelům na veřejných místech. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka je mimo řešené území projektu RS. Území je řešeno ÚS „Plzeň 
- Zadní Skvrňany“ (ÚKRMP, 2016), kde je pro rozvojové plochy západně od 
stávající sídlištní zástavby uvažováno s umístěním plochy urbanistické 
zeleně o velikosti cca 2,5 ha. Plochu lze doplnit veřejně přístupnými hřišti 
nebo dětskými herními prvky. V návaznosti na návrh studie je vhodné 
věnovat základní péči o stávající plochu zeleně (dnes vzrostlá náletová 
zeleň), která v počáteční etapě rozvoje území může sloužit jako veřejné 
prostranství a následně bude tvořit odpočinkové a relaxační zázemí pro 
funkci občanské vybavenosti. 

Požadavek na údržbu stávající plochy zeleně bude předán SVSMP a ÚMO 
Plzeň 3. 

Veřejná prostranství 

72 Připomínka (část Waltrova-Vejprnická): V naší části sídliště jsou nadbytečné sušáky, 
zarostlá pískoviště. Přístřešky na kontejnery byly úplně zrušeny, myslím si, 
že měly být upraveny tak, aby nádoby na tříděný odpad nestály na 
chodníku, ale vedle popelnic. Z návrhu není patrné, jestli bude zachováno 
hřiště, které je u nás poměrně využíváno. Za úvahu by stála úprava povrchu 
hřiště, instalace např. košů na košíkovou a instalace branek. Za prostorem 
hřiště až k plynárenskému zařízení by bylo vhodné vysázet zeleň tak, aby 
byla pocitově odcloněna hlavní komunikace (Vejprnická ul.). Piknikový stůl 
pro setkávání by mohl být zajímavý, momentálně se sousedé mohou sejít 
max. u pískoviště. Vhodný by byl pevný stůl na stolní tenis. Komunitní 
zahradničení je podle mého názoru nadbytečné, nebude využíváno. 
Prostředky na pořízení uměleckého objektu při vstupu do sídliště bych 
raději viděla využité na výsadbu zeleně. Dovoluji si upozornit, že již delší 
dobu je problém s údržbou zeleně ze strany města. 
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připomínky 
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Vypořádání 
připomínky 

Kontejnery na tříděný odpad by měly být zásadně umisťovány v rámci 
zpevněných ploch tak, aby netvořily překážku v bezbariérovém průchodu 
územím (v samostatně vymezeném prostoru). Pravidla pro umisťování 
kontejnerů byla doplněna do textové části projektu RS.  

Projekt RS nenavrhuje rušení žádných sportovních či herních prvků, naopak 
navrhuje jejich pravidelnou obnovu a doplňování o další prvky zohledňující 
aktuální trendy (street workoutové sestavy, koše na streetball, venkovní 
stoly na stolní tenis aj.). 

Projekt v této lokalitě také dále navrhuje intenzifikaci zeleně, která zde má 
nezastupitelnou hlukově izolující funkci. 

Podnět ohledně údržby zeleně a další výsadby bude předán SVSMP. 

Podnět na doplnění dalších sportovních prvků a obnovu stávajícího povrchu 
hřiště bude předán ÚMO P3. 

73 Připomínka (Karla Steinera): vrátit opět život do prostranství před pivnicí Šárka. Po 
"revitalizaci" se stalo mrtvým betonovým placem. Už tu nesedávají maminky 
s kočárky - nemají kde, neschází se tu lidé a nehrají si tu děti. Navíc, v 
horkých dnech je o život jen po rozpáleném betonovém prostranství projít. 

Vypořádání 
připomínky 

Rekonstrukce prostoru byla realizována formou "úprav stávajících povrchů". 
Zpracovatel projektu RS doporučuje, aby při další výhledové rekonstrukci 
tohoto významného veřejného prostoru sídliště byly zohledněny všechny 
aspekty, které se za stávajícího stavu jeví jako nevyhovující - vhodnější 
rozmístění mobiliáře, rozšíření ploch zeleně a sadovnických úprav, 
příznivější skladbu povrchů vzhledem ke zlepšení mikroklimatu a 
celkovému hospodaření s dešťovými vodami, posílení vazby veřejného 
prostoru na komerční plochy (předzahrádky, terasy) a další. Návrh RS 
předkládá ideové řešení prostoru, které tyto principy schematicky shrnuje a 
umožňuje jejich postupné uplatňování. 

74 Připomínka Řešení veřejných prostor např. mezi knihovnou a prodejnou Albert je velmi 
depresivní a výskytem hospod a nevábných stánků spíše odpuzuje.  

Vypořádání 
připomínky 

Cílem projektu regenerace sídliště je formou zlepšování kvality prostředí a 
tím i kvality života obyvatel, vytipování hlavních problémových míst k řešení 
a návrhy na jejich úpravu. Kvalitu a úroveň soukromých obchodních či 
stravovacích zařízení není bohužel možné regulovat, ze strany města je 
však možné ovlivnit stavební úpravy veřejných prostranství – tzn. dbát na 
kvalitu architektonického detailu, dostatečnou vybavenost prostoru kvalitním 
mobiliářem, osvětlením, vhodnými povrchy, sadovnickými úpravami, 
vyžadovat vysokou estetickou a konstrukční úroveň prodejních stánků a 
dočasných objektů a zejména pak dbát na pravidelnou péči a údržbu 
veřejných prostranství. 

Veřejná prostranství - lavičky 

75 Připomínka Další návrh by byl obnovit lavičky. Zjistila jsem, že jsou ve špatném stavu, a 
kdyby jich bylo víc např. alespoň jedna před každým panelákem, bylo by to 
fajn. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedním z cílů projektu RS je vytipování vhodných míst pro zlepšování 
kvality zázemí bytových domů. Návrh prostorově vymezuje v nejbližším 
okolí bytových domů plochy tzv. polosoukromého charakteru, kde je 
v chráněných plochách zeleně vhodné umisťovat pobytová či sousedská 
místa pro možnosti setkávání a každodenní relaxace obyvatel, vybavená 
lavičkami a dalším mobiliářem. 
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76 Připomínka Přidání laviček mezi paneláky 

Vypořádání 
připomínky 

Jedním z cílů projektu RS je vytipování vhodných míst pro doplnění 
pobytových a odpočivných míst, a to zejména na křížení hlavních pěších 
tras. Tato místa by měla sloužit k odpočinku na cestě k obchodní či 
občanské vybavenosti či zastávkám MHD, měla by být doplněna vhodným 
zpevněným povrchem a vybavena lavičkami, odpadkovými koši, osvětlením 
apod. V nejbližším okolí bytových domů jsou pak vytipovány plochy vhodné 
pro doplnění míst pro sousedská setkávání, s možností vybavení laviček, 
piknikových stolů, přístřešků, venkovních grilů apod. 

77 Připomínka (Vejprnická 14-16, 18-20, 22-24): podnět na opravu, resp. výměnu laviček 
před domem (některé jsou rozbité a některé už byly zcela zlikvidovány a 
odstraněny). 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS v dané lokalitě vytipovává vhodná místa pro doplnění 
pobytových míst, zejména na křížení hlavních pěších tras (např. právě při 
hlavní pěší trase v plochách zeleně při ulici Vejprnická). Tato místa by měla 
sloužit k odpočinku na cestě směrem k  občanské vybavenosti či zastávkám 
MHD a měla by být doplněna vhodným zpevněným povrchem a vybavena 
lavičkami, odpadkovými koši, osvětlením apod. 

Podnět na doplnění laviček bude předán ÚMO Plzeň 3. 

Sport 

78 Připomínka (Waltrova 1-19): Ke sportovnímu vybavení - máme zde malé hřiště, které je 
využíváno dětmi i dospělými - doufám, že nebude zrušeno a ostatní 
sportovní vybavení bude umístěno okolo. 

Vypořádání 
připomínky 

Sportovní plochy nad Vejprnickou ulicí jsou ve velmi vhodné poloze. Projekt 
RS počítá s jejich zachováním, postupnou obnovou a doplňováním jak 
dalších herních a sportovních prvků, tak pobytových míst při hlavních 
pěších trasách. 

79 Připomínka (Waltrova): Vybudování sportovních prvků je snad jediná pozitivní věc z 
celého vašeho seznamu. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS nenavrhuje rušení žádných sportovních či herních prvků ve 
stávajících polohách, naopak navrhuje jejich pravidelnou obnovu či 
doplňování o další prvky zohledňující aktuální trendy.  

80 Připomínka Stávající hřiště na míčové hry jižně od Waltrovy 11 je pravidelně a často 
využíváno, ale jeho povrch by určitě zasloužil obnovu, stejně jako dětské 
hřiště, doplnění dalších herních či sportovních prvků rozhodně uvítáme. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS nenavrhuje rušení žádných sportovních či herních prvků ve 
stávajících polohách, naopak navrhuje jejich pravidelnou obnovu či 
doplňování o další prvky zohledňující aktuální trendy (street workoutové 
sestavy, koše na streetball, venkovní stoly na stolní tenis aj.). 

Podnět na doplnění sportovních prvků bude předán ÚMO Plzeň 3. 

Koupaliště 

81 Připomínka Další návrh se týká koupaliště. Skoro každá čtvrť nabízí nějaké koupání. U 
nás ne. A přitom tady bazén byl a bylo to super. Teď tam stoji auta. 

Vypořádání 
připomínky 

Lokalita je mimo území řešené projektem RS. 

Zpracovatel projektu RS nemá informaci o podobném záměru města či 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

jiného investora v tomto území. 

82 Připomínka V areálu mezi železniční tratí a obchodním centrem LIDL bylo v minulosti 
venkovní koupaliště, které bylo v 90. letech bohužel zrušeno.  Pokud by jej 
bylo možné znovu ve Skvrňanech vybudovat, bylo by to velmi přínosné, 
zejména pro sportovní vyžití dětí.  

Vypořádání 
připomínky 

Lokalita je mimo území řešené projektem RS. Zpracovatel projektu RS 
nemá informaci o podobném záměru města či jiného investora v tomto 
území. 

Pořádek, čistota 

83 Připomínka (Waltrova 1-19: Pořádek na sídlišti by se mohl rovněž zařadit do revitalizace 
- je tady málo odpadkových košů. Není kam odkládat drobné odpadky, které 
se potom válí po trávnících - papíry, plechovky PET lahve aj. Rovněž úklid 
sídliště by mohl být v lepší kvalitě než dosud. Úklid chodníků jednou za půl 
roku nebo za rok nestačí. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS vytipovává vhodná místa pro budování tzv. pobytových míst, tj. 
odpočivných míst na hlavních pěších trasách a zejména na jejich křížení. 
Tato místa by měla být vždy vybavena lavičkami, včetně odpadkových 
košů, osvětlení, případně dalšími prvky. Konkrétní návrhy nejsou 
předmětem této studie, budou však součástí podrobnějších projektů.  

Péči o stávající veřejná prostranství řeší ÚMO Plzeň3, kterému bude podnět 
předán. 

84 Připomínka Také kdyby přibylo více odpadkových malých košů, byla by větší možnost 

házet odpadky (i po psech exkrementy) do košů, a ne na zem. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS vytipovává vhodná místa pro budování tzv. pobytových míst, tj. 
odpočivných míst na hlavních pěších trasách a zejména na jejich křížení. 
Tato místa by měla být vždy vybavena lavičkami, včetně odpadkových 
košů, osvětlení aj. 

Správa a doplňování odpadkových košů v sídlišti jsou v kompetenci 
společností Čistá Plzeň, které bude podnět předán. 

85 Připomínka (ulice Za Humny): odvoz popelnic nefunguje - majitelé domu musí tahat 

těžkou velkou popelnici až nahoru do ulice bahnem  

Vypořádání 
připomínky 

Lokalita je mimo území řešené projektem RS.  

V ulici Za Humny proběhly v nedávné době odvodňovací práce, po kterých 
nejsou chodníky ani cesty dosud uvedeny do řádného stavu. Stavební firma 
v tuto chvíli čeká na příznivější klimatické podmínky, aby mohla práci 
dokončit a provést finální úpravu povrchu.  

Podnět na odvoz odpadů bude předán společnosti Čistá Plzeň. 

86 Připomínka Čistota - sídliště je plné nedopalků z cigaret, psích výkalů a odpadků... 

Vypořádání 
připomínky 

Údržba a čistota veřejných prostranství je prioritou městských částí a 
kompetentních organizací.  

Projekt RS navrhuje např. doplnění pobytových míst vybavených 
odpadkovými koši, vytipovává místa pro možné umístění tzv. psích louček 
(oplocených prostor pro venčení a výcvik psů) a dalších opatření s cílem 
zatraktivnit prostor sídliště a zkvalitnit v něm pobyt obyvatel. Jen 
doplňujeme, že všechna tato opatření ale pozbývají smyslu bez výchovy 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

společnosti k vlastní zodpovědnosti za stav prostředí kolem nás. 

87 Připomínka V sídlišti se sice uklízí, ale pouze v místech, která jsou vidět, jinde velmi 
málo nebo vůbec ne. Např. podchody (u knihovny, okolí hospod, u Penny) 
kudy chodí děti do školy, působí dojmem naprosté zanedbanosti a hnusu.  

Připomínky k péči a údržbě veřejných prostranství budou předány ÚMO 
Plzeň 3. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS se vzhledem k vlastnickým vztahům zabývá především stavem a 
zlepšováním kvality veřejných prostranství. Objekty navazující na zmíněné 
podchody jsou v soukromém vlastnictví. 

Připomínky k péči a údržbě veřejných prostranství budou předány ÚMO 
Plzeň 3. 

88 Připomínka V zimě se sype písek na chodník. Je to hrozný, písek máme skoro až v 
ložnici. Kdyby ho sypali podobně, jako se sype sůl, ale oni vysypou pruh 
doprostřed chodníku a na konci vysypou na hromadu zbytek. Písek se 
zasype sněhem a nemá pak žádný význam. A ten úzký proužek co je 
uprostřed, také ne. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka je mimo měřítko koncepčního dokumentu RS. Podnět týkající 
se zimní údržby komunikací bude předán ÚMO Plzeň 3. 

Venčení psů 

89 Připomínka Problém se psy. Zbývající zelené plochy jsou jedním velkým psím 

výběhem. Někdo po psu uklidí, někdo ne. Majitelé nechávají psy pobíhat i 
v předzahrádkách kolem domů a vše je od nich znečištěné. Nestálo by za 

úvahu opatřit předzahrádky zabudovanými tabulkami s nápisem "Sem 
nesmím" s přeškrtlým obrázkem psa, tak jak jsem to viděla v Praze i v 
některých částech Plzně? 

Vypořádání 
připomínky 

Většina prostoru sídliště a zejména okolí bytových domů se nachází v 
oblasti se zákazem volného pobíhání psů.  

Pro možnost volného venčení psů a jejich výcvik vytipovává projekt RS 
několik míst v plochách zeleně vhodných k vybudování tzv. psích louček 
(oplocený prostor se cvičebními a herními prvky pro výcvik psů). Na základě 
jiných námětů je však možnost prověřit i jiná umístění. 

V projektu RS je schematicky vymezen prostor zázemí bytových domů, 
který je vhodný prioritně pro aktivity samotných obyvatel, pro situování 
pobytových či sousedských míst, pro setkávání obyvatel nebo i k možné 
spoluúčasti na sadovnických úpravách zeleně. Vhodnou keřovou výsadbou 
či další úpravou zeleně je možné tento polosoukromý charakter prostoru 
zdůraznit.  

Dohled na dodržování zákazu volného pobíhání psů je v kompetenci 
Městské policie Plzeň. 

90 Připomínka (Vejprnická 14-16, 18-20, 22-24): zvýšený dohled nad venčením psů 

zejména v parku u Křimické 22 

Vypořádání 
připomínky 

Celý prostor sídliště se nachází v oblasti města se zákazem volného 
pobíhání psů.  

Pro možnost volného venčení psů a jejich výcvik vytipovává projekt RS 
několik míst v plochách zeleně vhodných k vybudování tzv. psích louček 
(oplocený prostor se cvičebními a herními prvky pro výcvik psů). Na základě 
jiných námětů je však možnost prověřit i jiná umístění. 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Hluk 

91 Připomínka (Přední Skvrňany): Ke snížení hluku na Vejprnické ulici by přispělo 

položení tichého asfaltu. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínku předáváme k řešení SVSMP, úseku koncepce a dopravního 
inženýrství, která je pro tuto problematiku kompetentním odborným 
pracovištěm města. 

92 Připomínka (Vejprnická 14-16, 18-20, 22-24): Z důvodu velkého hluku navrhujeme 

položení „tichého asfaltu" na vozovku. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka je mimo podrobnost řešenou projektem RS. Připomínku 
předáváme k řešení SVSMP, úseku koncepce a dopravního inženýrství, 
která je pro tuto problematiku kompetentním odborným pracovištěm města. 

Osvětlení 

93 Připomínka (Za Humny): Osvětlení ulice není realizováno, přestože o ni bylo žádáno 

při revitalizaci ulice prostřední - Slovanské údolí. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o oblast mimo území řešené projektem RS. 

Přesto z hlediska širších vztahů tvoří ulice Za Humny jednu z hlavních 
pěších tras ze sídliště směrem do krajinného zázemí Vejprnického potoka 
s výhledovou realizací parku ve Slovanském údolí, který by měl tvořit 
významný rekreační a pobytový potenciál obyvatel sídliště. Osvětlení této 
pěší rekreační trasy by mělo být součástí realizace tohoto parku. 

Podnět bude předán ÚMO Plzeň 3. 

Veřejný prostor – volný čas 

94 Připomínka (obecně): vytvořit místa pro trávení volného času venku pro i dospělé a 

seniory - k posezení, pikniku, grilování, venkovní hry... 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS navrhuje možnosti vyžití veřejného prostoru v souladu s jeho 
funkčním určením a charakteru. Mezi tato doporučená opaření patří např. 
právě vytvoření pobytových míst pro odpočinek na hlavních pěších trasách, 
budování míst pro sousedská setkávání v zázemí bytových domů, 
doplňování sportovních prvků pro starší věkové kategorie aj. 

95 Připomínka (ulice Waltrova): co nepotřebujeme: piknikové stoly a místa pro grilování 

mezi kontejnery a silnicí, která se stala velice frekventovanou, navíc tam 
chodí desítky pejskařů venčit mazlíčky a bude to místem pro útulek 
bezdomovců... 

Vypořádání 
připomínky 

Nutno doplnit, že jedním z cílů projektu RS je kromě eliminace deficitu 
parkovacích míst v neposlední řadě také zvýšení kvality života na sídlišti a 
silnější identifikace obyvatel s prostředím. Projekt RS se tak snaží o 
rovnováhu různých, mnohdy protichůdných cílů, hledajících optimální 
řešení. Návrh RS tak vytipovává pouze vhodná místa pro možnost doplnění 
konkrétního opatření, ať už se jedná o potřebu setkávání, relaxace, 
sportovního vyžití, venčení a výcvik psů aj. Jeho skutečnou potřebu 
umístění v daném prostoru a či podobu však mají možnost obyvatelé sami 
ovlivnit v rámci projednání konkrétního záměru.  

96 Připomínka (ulice Waltrova): Myslíme si, že nemají smysl ani komunitní zahrádky, když 
je prostor neohražen a je veřejný a přístupný všem.  

Nechceme, aby se k domům stahovali bezdomovci a kradli v domech, ničili 
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Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

zámky na nových dveřích a spali ve sklepích. 

Vypořádání 
připomínky 

V projektu RS byla v předprostoru BD Waltrova 17-19 zredukována plocha 
pro možné komunitní zahrádky a na základě i dalších připomínek 
nahrazena parkovacími stáními. 

Projekt pouze navrhuje možnosti využití území. Skutečné úpravy či využití 
v zázemí bytových domů budou záviset na projednání s obyvateli dané 
lokality. 

97 Připomínka (Waltrova): Dále chcete vybudovat místa pro sousedská setkání. Myšlenka 
je to sice zajímavá, ale opět dojde k tomu, že tyto prostory jsou ve výsledku 
obývané lidmi, kteří rozhodně nehledí na dobré sousedské vztahy.  

Vypořádání 
připomínky 

Nutno doplnit, že jedním z cílů projektu RS je kromě eliminace deficitu 
parkovacích míst v neposlední řadě také zvýšení kvality života na sídlišti a 
silnější identifikace obyvatel s prostředím. Projekt RS se tak snaží o 
rovnováhu různých, mnohdy protichůdných cílů, hledajících optimální 
řešení. Návrh RS tak vytipovává pouze vhodná místa pro možnost doplnění 
konkrétního opatření, ať už se jedná o potřebu setkávání, relaxace, 
sportovního vyžití, venčení a výcvik psů aj. Skutečnou potřebu umístění této 
intervence v daném prostoru a či podobu však mají možnost obyvatelé sami 
ovlivnit v rámci projednání konkrétního záměru. 

98 Připomínka Zvelebení prostor před "Starou skvrňanskou školou." Nejstarší dochovalá 
budova celých Skvrňan, která přežila i nálety roku 1945, je škola z roku 
1897, rodáky kdysi přezdívaná "zámek". Kdysi vévodila návsi, nynějšímu 
Školnímu náměstí. Sešlou a zanedbanou budovu v 90. letech nemalým 
nákladem opravil soukromý vlastník z darů Evangelické luterské synody v 
USA. Budova je v udržovaném stavu a již více než 20 let slouží veřejnosti 
jako poskytovatel špičkového vzdělávání základního školství, 
volnočasových aktivit dětí a mládeže, nedělních bohoslužeb, NAVRHUJI 
OKOLÍ ŠKOLY UPRAVIT TAK, ABY BYLA VÍCE UZPŮSOBENA 
SPORTOVNĚ-POHYBOVÝM AKTIVITÁM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ABY BYL 
VYTVOŘEN ODDĚLENÝ PROSTOR PRO KUŘÁKY (KTEŘÍ V 
SOUČASNOSTI ZNEČIŠŤUJÍ VSTUP DO PODCHODU A PODCHOD 
SÁM), NAVRHUJI ZŘÍZENÍ 1-3 PARKOVACÍCH MÍST PRO ZÁSOBOVÁNÍ 
ŠKOLY, NAVRHUJI ZŘÍZENÍ ZASTŘEŠENÉHO PARKOVIŠTĚ PRO JÍZNÍ 
KOLA. Doufám, že můj podnět bude inspirující.  

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS předpokládá revitalizaci celého prostoru Školního náměstí, 
včetně dopravního řešení (doplnění parkovacích stání, úrovňový přechod 
pro chodce), sadovnických úprav a doplnění zeleně, doplnění pobytových 
míst či právě sportovních prvků pro mládež. 

Veřejný prostor - kontejnery 

99 Připomínka V návrhu nezaznělo, jak nebo jakým způsobem budete řešit (jestli vůbec) 
prostory používané pro popelnice a tříděný odpad. Vlastníci SVJ si řeší 
sami počet popelnic a svozu odpadu, místo pro popelnice je dané, ale naše 
„barevné popelnice“ jsou rozesety, jak někdo určil na chodníku nebo silnici 
a nemají svoje stání. Viz (Macháčkova 31/29 vnitroblok. Svoz a počet zde 
neodpovídá). Takže odpočinková lavička někde proti, bude působit dost 
divně.  

Vypořádání 
připomínky 

Pravidla pro umisťování nádob na tříděný odpad budou na základě 
připomínky doplněna do textové části projektu RS ve formě obecných 
principů.  
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100 Připomínka (Vejprnická 14-16, 18-20, 22-24): zastřešení kontejnerů, které se nacházejí 
u zadních vchodů č. 22 a 16 (v projektu je uvedeno pouze zastřešení 
kontejnerů u vchodu č. 16). Zastřešení tam původně bylo, následně bylo 
odstraněno. 

Vypořádání 
připomínky 

Připomínka byla do projektu RS zapracována. 

Občanská vybavenost 

101 Připomínka Je velmi hezké, že projekt revitalizace počítá s novými prodejními plochami, 
když dnes je řada prostor prázdná, nevyužitá a chátrající, přičemž kultura 
nakupování je velmi špatná a řada základních služeb zcela chybí (např. 
opravna bot, čistírna, cukrárna, kavárna aj).  

Vypořádání 
připomínky 

Vzhledem k původní hmotové koncepci a jasně definovaným vazbám je 
prostorová kapacita sídliště pro další novou výstavbu pro komerční účely či 
služby již vyčerpána. Pro doplnění potřebné vybavenosti je třeba maximálně 
využívat potenciál objektů stávajících, a to zejména objektů původní 
občanské vybavenosti, které leží v těžištích oblastí, na hlavních pěších 
trasách, v blízkosti zastávek MHD a v místech s největším pohybem 
obyvatel tak, aby nedocházelo k navyšování dopravy a zejména deficitu 
dopravy v klidu.  

Projekt RS se proto snaží v návrhu vytipovat stávající objekty, které by 
vhodnou rekonstrukcí, dostavbou či konverzí pro nové využití (např. objekty 
výměníkových stanic) mohly zohlednit aktuální trendy a požadavky na 
komerční plochy či volnočasové aktivity. Jejich rekonstrukce s posílením 
vazby na veřejný prostor (úprava dispozičního řešení, nové vstupy, 
předzahrádky, nezaslepené výlohy, terasy aj.) by mohly dodat přidanou 
hodnotu i svému okolí a zvýšit atraktivitu celého prostoru. 

102 Připomínka Skleněná budova podobná Galerii Slovany ležící ladem bez krámku, 
kanceláří pouze chátrá. Trochu škoda (vedle hlavní pošty Zadní Skvrňany). 

Vypořádání 
připomínky 

Zmíněný objekt je v soukromém vlastnictví a projekt RS nemá možnost 
ovlivnit její využití. 

Jen doplňujeme, že budova je součástí významného centrálního prostoru 
sídliště, v těžišti celého území a na křížení hlavních pěších tras, kde by 
měla být soustředěná převážná část potřebné občanské vybavenosti. 
Prostorové limity sídliště již neumožňují další novou komerční výstavbu, je 
proto potřeba maximálně využívat potenciál objektů stávajících a poptávku 
po službách a obchodních jednotkách uspokojovat zvyšováním atraktivity 
stávajících prostor a jejich vazby na veřejný prostor (předzahrádky, vstupy, 
nezaslepené výlohy, terasy aj.). 

Občanská vybavenost – domov důchodců 

103 

 

Připomínka nikde jsem nečetl, zda také plánujete postavit domov důchodců. Však by se 
místo našlo. Hlavně jde o chuť s tím něco dělat. Pocházím od Sušice a tady 
je radost přijít za maminkou do domova. Náš obvod by si také zasloužil 
takovou budovu. Začnete se s tímto problémem zabývat? Pokud se mýlím 
tak se omlouvám. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt RS vytipovává objekty pro možné dostavby, které dokončená 
struktura a naplněná kapacita sídliště umožňuje, a to i pro podobný typ 
občanské vybavenosti (domov pro seniory, denní stacionář aj.), která v 
prostoru sídliště chybí. Vzhledem k prostorovým limitům jsou však tyto 
možnosti nové výstavby omezené, jedná se víceméně pouze o možnosti 
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Připomínka / vypořádání připomínky 

rekonstrukcí, dostaveb či nástaveb objektů stávajících. 

V sektoru Zadních Skvrňan je prostorová rezerva pro podobné záměry 
zejména v zastavitelných plochách při západní hranici sídliště, směrem za 
točkou tramvaje č. 2. Ve stávajícím ÚPP je vymezena plocha pro využití 
smíšené obytné. Pro tuto plochu byla v roce 2016 zpracována územní 
studie („Plzeň-Zadní Skvrňany“, ÚKRMP), která vymezila zastavitelné bloky 
a jejich možné funkční využití. Zde byla v severní části vymezena plocha, 
která leží v současnosti na městských pozemcích a je určena právě pro 
rozvoj občanské vybavenosti typu domov pro seniory apod.  

V prostoru Zadních Skvrňan, na pozemku č. 2176/308 ve vlastnictví ČR 
(jižně od točky tramvaje) je dále dlouhodobý záměr na stavbu Domova pro 
seniory, jedná se o akci soukromého investora. 

Hrací prvky 

104 Připomínka Posílení hracích prvků na hřišti v ul. Terezie Brzkové u hlavní silnice 

Vypořádání 
připomínky 

Vnitroblok při ulici Terezie Brzkové je velmi kvalitně vybaven velkým počtem 
hřišť a sportovišť. Projekt RS počítá s jejich zachováním, postupnou 
obnovou a doplňováním jak dalších herních a sportovních prvků, tak 
pobytových míst s lavičkami při hlavních pěších trasách. Zejména je pak 
nutné doplnění sadovnických úprav za účelem odhlučnění vnitrobloku od 
provozu na komunikaci Terezie Brzkové, a to stromy i keřovými porosty. 

Ostatní 

105 Připomínka (Za Humny): podnět k revitalizaci skvrňanské ulice Za Humny. Byla jsem 
přítomna 27. 2. 2018 na představení návrhu revitalizace Skvrňan, bohužel 
jsem nemohla zůstat až do konečné diskuse, ve které věc ulice Za Humny 
byla diskutována p. Pochopem v našem zastoupení. Žádáme tímto o 
začlenění revitalizace této plzeňské ulice, která ovšem vypadá spíše jako 
cesta mezi poli a je ostudou Zadních Skvrňan, přestože je hojně využívána 
jako procházková pro mnoho obyvatel Skvrňan při cestě do Slovanského 
údolí. O přístupu k domu Za Humny čp. 632/3 ani nemluvě. V zimním 
období je často pro bahno, sníh atd. nemožnost zaparkovat do objektu na 
dvůr. 

Vypořádání 
připomínky 

Jedná se o oblast mimo území řešené projektem RS. Pojmem sídliště je pro 
účely projektu regenerace a dotační podmínky chápán obytný soubor 
vystavěný v období let 1945 až 1990, s vícepodlažními objekty 
realizovanými jednotnou technologií výstavby (klasickou či panelovou), 
navržený a projektovaný jako jeden kompoziční celek. 

Přesto z hlediska širších vztahů tvoří ulice Za Humny jednu z hlavních 
pěších tras ze sídliště směrem do krajinného zázemí Vejprnického potoka 
s výhledovou realizací parku ve Slovanském údolí, který by měl tvořit 
významný rekreační a pobytový potenciál obyvatel sídliště. 

V ulici Za Humny proběhly v nedávné době odvodňovací práce, po kterých 
nejsou chodníky ani cesty dosud uvedeny do řádného stavu. Stavební firma 
v tuto chvíli čeká na příznivější klimatické podmínky, aby mohla práci 
dokončit a provést finální úpravu povrchu.  

Celková revitalizace území v tuto chvíli připravována není. Pravidelnou péči 
o dřeviny a plochy zeleně má v této části města na starost Správa 
veřejného statku města Plzně, které bude podnět předán. 

106 Připomínka V celé koncepci jsme postrádali jakoukoliv zmínku o údržbě. Provede-li se 
drahá investice (někdy není ani dokončená - viz nová stanice linky 24 
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Vejprnická ulice) a nenásleduje řádná údržba, v krátké době je investice 
znehodnocena (např. okolí vlakové zastávky v Zadních Skvrňanech atd).  

Vypořádání 
připomínky 

Podnět na zlepšení údržby v prostoru bude předán na SVSMP a PMDP. 

107 Připomínka Prosím o vymístění ze sídliště podnik - Inteligentní podlahy.cz, který získal 
jistě podloudným způsobem užívání místností pod restaurací Tip sport, kde 
kdysi bylo skladiště potravin, nahoře byla samoobsluha. Podnik zde má 
skladovaný cement, čerpadla betonu jako přívěsy, polysteren v ohromném 
množství. Veřejné prostranství před skladem používají pro své potřeby jako 
hospodářský dvůr, myjí zde svoje auta a čerpadla betonu, opravují zde, co 
potřebují. Stojí zde pravidelně jejich auta i nákladní. Na vozovce zůstává 
vrstva prachu, kterou vítr zvedá do vzduchu. Lidé jsou proti nim bezmocní. 

Vypořádání 
připomínky 

Podnik Inteligentní podlahy.cz je umístěn v objektu, který je zahrnut do 
ploch vymezených dle ÚPP pro využití smíšené obytné, kde je podle 
podmínek pro využití ploch možno umístit i stavby a zařízení pro výrobu 1. 
kategorie. O jeho umístění zde pravděpodobně rozhodoval stavební úřad.  

Doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem - prověření, zda je provoz 
v souladu s kolaudačním rozhodnutím a zda je skutečně plně v  souladu 
s podmínkami využití dle  ÚPP. 
Posouzení vlivu provozu je na Krajské hygienické stanici. Nutno prověřit 
formu skladování (otevřená skládka/v uzavřeném objektu) a dodržování 
nočního klidu. 

Podnět bude předán na STAV MMP. 

108 Připomínka Školní náměstí: "růžové boule" u podchodu - snímky pořízené v Předních 
Skvrňanech u ZŠ Martina Luthera k posouzení, zda tato "ozdoba" bude 
zapadat do Vašich představ. 

Dle mého názoru a jiných je tato "ozdoba" velice nevhodná a nevkusná. 

Vypořádání 
připomínky 

Vzhledem ke kumulaci problémů a kolizí je prostor Školního náměstí 
v návrhu RS vytipován ke komplexnímu přeřešení. Ve vazbě na 
předpokládané snížení intenzity dopravy v ulici Křimická (vlivem 
dobudování západního městského okruhu) je zde mimo jiné navrhováno 
právě nahrazení problematického podchodu úrovňovým přechodem pro 
pěší. 
Co se týče "růžové barvy" - jedná se o intervenci spolku Pěstuj prostor, 
která vznikla na základě otevřené výzvy tohoto sdružení, kdy se snaží o 
větší zapojování veřejnosti do participačních projektů. Obyvatelé města 
mohou psát svoje náměty na zlepšení veřejného prostoru a jeden z námětů 
se týkal právě zlepšení předprostoru této školy, vstupu od podchodu. Námět 
veřejnosti byl tedy zrealizován, jedná se však pouze o dočasnou úpravu. 
Akce spolku Pěstuj prostor jsou možná právě proto přínosné, že zapojují 
veřejnost do vnímání svého okolí a vyvolávají diskuzi nad problémy ve 
veřejném prostranství kolem nás.  

109 Připomínka Snad jediným, co se dá pochválit, je Městská knihovna, vždy upravená a s 
řadou kulturních programů - jako oáza na poušti.  

Vypořádání 
připomínky 

Ano, fungování a dlouhodobá vysoká úroveň činnosti tohoto kulturního 
zařízení jsou příkladné. Snahou RS je kultivace veřejného prostoru v jeho 
okolí a tím zvýšení dalších možností využití např. pro venkovní společenské 
a kulturní aktivity.  

110 Připomínka Pokud projekt revitalizace dopadne tak, jako lehkoatletický areál a prodejna 
LIDL, už se na to těšíme. Atmosféra mezi obyvateli sídliště by se zcela 
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určitě změnila k lepšímu, kdyby místa k setkávání a kultuře byla toho 
hodna. Nic takového kromě knihovny neexistuje (pouze hospody a herny!!). 
Jsou zde školní areály a na děti popsané nedostatky prostředí výchovně 
nepůsobí. 

Vypořádání 
připomínky 

Cílem projektu regenerace sídliště je formou zlepšování kvality prostředí a 
tím i kvality života obyvatel, vytipování hlavních problémových míst k řešení 
a návrhy na jejich úpravu. Kvalitu a úroveň soukromých obchodních či 
stravovacích zařízení není bohužel možné regulovat, ze strany města je 
však možné ovlivnit stavební úpravy veřejných prostranství – tzn. dbát na 
kvalitu architektonického detailu, dostatečnou vybavenost prostoru kvalitním 
mobiliářem, osvětlením, vhodnými povrchy, sadovnickými úpravami, 
vyžadovat vysokou estetickou a konstrukční úroveň prodejních stánků a 
dočasných objektů a zejména pak dbát na pravidelnou péči a údržbu 
veřejných prostranství. 

111 Připomínka Městská část se chlubí projektem revitalizace ploch kolem bývalého 
nákupního střediska "Volha" a vy jej řešíte znovu a jinak (a lépe). Jak tohle 
mám brát jako občan města - je to koncepční řešení 2x utrácet za stejný 
prostor? Na druhou stranu plně souhlasím, že to, co tam bylo zbudováno, je 
ostudou městské části. Přikláněl bych se i k tomu, aby odtud zmizely i další 
obchody resp. montované stánky. Dále viz můj příspěvek v rámci Pěstuj 
prostor - Betonová skvrna Skvrňan. 

Vypořádání 
připomínky 

ÚMO Plzeň 3 zrealizoval rekonstrukci prostoru formou "úprav stávajících 
povrchů". Zpracovatel projektu RS doporučuje, aby při další výhledové 
rekonstrukci tohoto významného veřejného prostoru sídliště byly 
zohledněny všechny aspekty, které se za stávajícího stavu jeví jako 
nevyhovující - vhodnější rozmístění mobiliáře, rozšíření ploch zeleně a 
sadovnických úprav, příznivější skladbu povrchů vzhledem ke zlepšení 
mikroklimatu a celkovému hospodaření s dešťovými vodami, posílení vazby 
veřejného prostoru na komerční plochy (předzahrádky, terasy) a další. 
Návrh RS předkládá ideové řešení prostoru, které tyto principy schematicky 
shrnuje a umožňuje jejich postupné uplatňování. 

Širší vztahy 

112 Připomínka Zatím se nikde neřeší využití zdevastovaného území mezi ulicemi 
Domažlická a Vejprnickým potokem. Bližší informace viz článek na str. 7 z 
4.7.2012 v Plzeňském deníku. 

Vypořádání 
připomínky 

Území mezi Vejprnickou a Domažlickou ulicí nebylo předmětem projektu 
RS. V Územním plánu Plzeň je tato oblast součástí transformační lokality 
3_9 Domažlická (plochy smíšené obytné). 

Území bude řešeno samostatnou územní studií.  

 


