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Obyvatelé Lochotína se mohou zapojit do přípravy regenerace místního sídliště 
 
Jaká řešení přináší nový návrh regenerace sídliště Lochotín, přišlo v úterý 7. listopadu 
zjistit více než 60 místních obyvatel. V aule Gymnázia Františka Křižíka a ZŠ je s navrženými 
úpravami pro rozvoj sídliště seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně  
a zpracovatel studie architekt Oldřich Hysek z Architektonického studia Hysek, s. r. o. 
Během více než dvouhodinového setkání byly představeny návrhy na zpevnění pěších cest, 
využití dešťové vody, zvýšení kapacity parkování, rekonstrukce stávajících hřišť  
i vybudování nových atrakcí pro děti. Představený návrh je dostupný na webu 
www.ukr.plzen.eu, kde se k němu zájemci mohou vyjadřovat prostřednictvím kontaktního 
formuláře do 21. listopadu. 
 
 
Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobá snaha o obnovu sídlištních prostor. V minulosti byla 
pro rozvoj Lochotína vytvořena studie, na základě které došlo ke zlepšení mnoha aspektů života 
v této části města. V současné době je připravován nový návrh, který má prostředí lochotínské 
sídliště upravit zase o trochu blíže ke spokojenosti jeho obyvatel.  
 
„Jednotlivé úpravy vytváříme především pro lepší život místních obyvatel. Jejich potřeby známe 
částečně z dotazníkového průzkumu, který zde byl prováděn v dubnu 2017 a jehož výsledky jsme 
při přípravě návrhu zohlednili,“ popisuje průběh vzniku studie Martina Jedličková z Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně. 
 
Lidé se do úpravy sídliště mohou zapojit i nyní. „Na našem webu www.ukr.plzen.eu je pro zájemce 
zveřejněna studie k nahlédnutí a připraven je rovněž kontaktní formulář pro zaslání podnětů  
a připomínek do 21. listopadu. Obdržené náměty následně vypořádáme a zohledníme při 
zpracování finálního návrhu regenerace sídliště Lochotín,“ vysvětluje možnost zapojení veřejnosti 
Jedličková.   
 
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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