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Veřejnosti bude představen nový návrh regenerace sídliště Bolevec 
 
V úterý 24. října 2017 bude veřejnosti představen nový návrh regenerace sídliště Bolevec. 
Do auly 1. ZŠ Plzeň v Západní ulici jsou od 17.30 hodin zváni všichni obyvatelé Bolevce. 
S navrženými úpravami sídliště přítomné seznámí zástupci Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně, městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatel studie Ing. arch Jiří Zábran. Zájemci 
si návrh mohou předem prohlédnout na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
www.ukr.plzen.eu. Navržená studie je jedním z podkladů, podle kterých budou 
v budoucnosti postupovat projekty obnovy a úprav v sídlišti. 
 

 
Setkání s veřejností se bude skládat ze dvou částí. Po představení architektonické studie bude 
následovat moderovaná diskuze, během které se zájemci budou moci okamžitě vyjadřovat 
k navrhovaným úpravám. Získané podněty budou následně zapracovány do výsledné studie 
regenerace.  
 
Možnost vyjádřit svůj názor budou mít lidé ale i zpětně. „Do 7. listopadu 2017 se zájemci mohou 
vyjadřovat také prostřednictvím elektronického formuláře na našem webu www.ukr.plzen.eu.  
Rovněž jejich připomínky zohledníme při zpracování konečné podoby regenerace sídliště 
Bolevec,“ doplňuje možnosti zapojení veřejnosti Magdalena Václavová z Útvaru koncepce a 
rozvoje města Plzně. 
 
Předkládaná studie regeneraci sídliště řeší například využití veřejných prostranství, strukturu 
pěších tras nebo zefektivnění parkování. Navrhuje rovněž úpravy a rekonstrukci zeleně či 
regeneraci prostoru před 1. ZŠ Plzeň. Cílem všech navrhovaných úprav je zkvalitnění bydlení 
na sídlišti. 
 
Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž spolupracuje Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Zpracované dokumentace 
slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území 
nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti na 
finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech.  
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