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Představuje se návrh regenerace dalšího sídliště, obyvatelé Lochotína jsou zváni k diskuzi 

 
Na představení nového návrhu regenerace sídliště Lochotín jsou v úterý 7. listopadu zváni 
všichni místní obyvatelé. V aule Gymnázia Františka Křižíka a ZŠ v Sokolovské ulici je od 
17.30 hodin s náměty na obnovu a rozvoj sídliště seznámí zástupci Útvaru koncepce  
a rozvoje města Plzně, městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatel studie Oldřich Hysek 
z Architektonického studia Hysek, s. r. o. Zájemci mají možnost si návrh předem 
prohlédnout na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně www.ukr.plzen.eu, kde mohou 
rovněž uvádět svoje podněty a připomínky. Studie je jedním z podkladů, podle kterých 
budou v budoucnosti postupovat projekty obnovy a úprav v sídlišti.   
 
 
V úvodu setkání bude architektem představen řešený návrh, ke kterému se poté budou moci 
přítomní ihned vyjadřovat. Získané podněty a připomínky budou zapracovány do výsledné studie. 
Svůj názor mohou zájemci zaslat i zpětně, a to prostřednictvím formuláře na webu Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně do 21. listopadu.  
 
„Zpětná vazba od obyvatel je důležitou součástí přípravy regenerací sídlišť. Pro kvalitní návrh je 
nezbytné poznat názor a potřeby právě těch, kteří v daném místě žijí. Proto i v případě Lochotína 
nám lidé mohou zasílat svoje podněty a připomínky také elektronicky, a to vyplněním formuláře na 
našem webu www.ukr.plzen.eu,“ doplňuje možnosti zapojení veřejnosti Martina Jedličková z 
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.  
 
Předkládaná studie Regenerace sídliště Lochotín řeší například využití veřejných prostranství, 
strukturu pěších tras, zefektivnění parkování nebo úpravy a rekonstrukce zeleně. Cílem všech 
navrhovaných aktivit 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 města, jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních 
programech. 
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