Akční plán 2020 –
vyhodnocení
Strategický plán města Plzně

Plzeň 2020

Úvod
Strategický plán města Plzně (dále jen SPMP) je průběžně naplňován prostřednictvím každoročně
vytvářených a schvalovaných akčních plánů. Každoroční vyhodnocení akčního plánu je úkolem
realizačního týmu ve spolupráci s jednotlivými nositeli konkrétních projektů. Informace získané
z vyhodnocení slouží také jako jeden z podkladů pro přípravu akčních plánů pro rok následující.
Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby byl tento dokument kvalitně zpracován
a následně použit jako doporučení pro zlepšení efektivnosti naplňování jednotlivých cílů
a opatření SPMP.

Postup při zpracování vyhodnocení
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (dále jen ÚKRMP), jakožto zpracovatel akčního plánu,
zajistil sběr informací o stavu a vývoji jednotlivých projektů uvedených v akčním plánu
2020 (dále jen AP2020). Na základě zjištěných údajů a ve spolupráci s nositeli projektů zpracoval
ÚKRMP následující hodnocení.
Hodnocení je řazeno dle jednotlivých strategických cílů a jejich opatření, pod které konkrétní
projekt spadá.
Do hodnocení za rok 2020 byly promítnuty také informace o projektech, které sice nebyly
uvedeny v AP2020, ale svojí povahou a významem SPMP naplňují.
Některá opatření zahrnují také řadu kontinuálních úkolů a projektů, které jsou součástí provozních
činností jednotlivých odborů a organizací města, a je nutné v nich i nadále pokračovat. Tyto
projekty nejsou většinou v akčních plánech jednotlivě uvedeny, ale přesto vedou k naplňování
SPMP a informace o jejich plnění byly dalším podkladem pro vypracování tohoto hodnocení.
Pro některé oblasti jsou zpracovány samostatné strategické dokumenty, které mají své podrobné
akční plány. Z tohoto důvodu byly do akčního plánu SPMP z těchto oblastí vybrány jen klíčové
projekty.

Celkové shrnutí vyhodnocení AP2020
Na základě zjištěných informací o stavu jednotlivých projektů, lze konstatovat, že nově přijaté
zákony a vládní opatření vyhlášená v souvislosti s bojem s pandemií COVID-19 měla zásadní
vliv na rozpočet města. Z tohoto důvodu musela být příprava či realizace některých projektů
uvedených v AP2020 prodloužena, přerušena nebo přesunuta na pozdější dobu.
Město Plzeň i nadále chce podporovat místní ekonomiku a zkvalitňování života ve městě jako
takovém. V souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací vyvolanou pandemií COVID-19
přistoupilo v roce 2020 k podpoře živnostníků, občanů, městských organizací, neziskových
organizací sportovních klubů, kulturních organizací a dalších subjektů prostřednictvím tzv.
Plzeňské dvanáctky“ - balíčku opatření ke zmírnění negativních dopadů souvisejících
s nouzovým stavem a s krizovými opatřeními. Tato skutečnost se také promítla do plnění projektů
města, které je uvedeno v kapitolách níže.
Cílem vyhodnocení není jenom poukázat na dosažené úspěchy při realizaci Strategického plánu,
ale také upozornit na možné překážky, které brání zahájení anebo pokračování navržených
projektů. Jako největší problém při realizaci projektů se celkově jeví prodlužování jejich
projektové přípravy (např. odložení nebo přerušení výběrového řízení), případně je jejich
pokračování ztíženo značnou finanční náročností anebo nevyřešenými majetkoprávními vztahy.
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Pro nejbližší období by měla být pozornost věnována zejména projektům, jejichž realizace byla
již zahájena. U projektů s rozpracovanou projektovou dokumentací, je potřeba ji postupně
dokončovat tak, aby byla, v případě získání dalších finančních zdrojů, možná jejich realizace.
Podrobné hodnocení a doporučení pro jednotlivá opatření SPMP je uvedené vždy u příslušného
opatření a jeho součástí jsou také informace o plnění jednotlivých projektů za rok 2020.

Cíl 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech
generací
Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a trávení volného
času
Většinu aktivit a projektů definovaných v tomto opatření se daří postupně naplňovat, některé
z projektů byly úspěšné dokončeny a již slouží svému účelu.
Jednou z oblastí, která byla při přípravě SPMP vnímána jako důležitá, je bezpečnost ve městě.
Každoročně je v této oblasti řešena celá řada projektů, které mají za cíl nejen realizaci
preventivních opatření, ale především zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města.
Ke zvyšování komfortu pobytu vč. pocitu bezpečí přispívají také úpravy vnitrobloků na sídlištích,
revitalizace parků a stávajících veřejných prostranství. Postupným zkvalitňováním sportovní
infrastruktury, vytvářením nových odpočinkových míst a podporou kulturních akcí vytváří město
Plzeň kvalitní zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity svých občanů.
Další důležitou oblastí, na kterou se město Plzeň zaměřuje, je zvyšování kvality vzdělání, a to
zejména modernizací a navyšováním kapacit vzdělávacích zařízení.
Z projektů, které byly v AP2020 uvedeny, byly v minulém roce dokončeny např. hlavní vstup
a rekonstrukce šaten v bazénu na Slovanech, Strategie na ochranu měkkých cílů ve městě. Další
akce byly projekčně připraveny a jejich realizace se předpokládá v roce 2021 (např. revitalizace
vnitrobloku Krašovská nebo výstavba zázemí tréninkového centra mládeže ve Štruncových
sadech), případně v dalších letech dle finančních možností rozpočtu města Plzně.
Řada projektů stále zůstává k dořešení (např. rekonstrukce objektu Klatovská 19, revitalizace
Selské návsi v Černicích a parku Vinice, úprava náměstí Milady Horákové či vnitrobloku Sukova
4-18).
Toto opatření zároveň obsahuje i aktivity, které prozatím nejsou v jednotlivých akčních plánech
řešeny, ale přesto se začalo v jejich přípravě či realizaci. Jedná se například o řešení vizuálního
smogu ve vybraných oblastech města. V roce 2020 byl zpracován manuál vizuálního smogu pro
centrální oblast, tento projekt taktéž navazuje na plnění strategického cíle č. 4 Oživit centrum
města.

Doporučení pro AP2022:
Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme dále pokračovat v projektové přípravě
a realizaci dalších projektů naplňujících toto opatření, jelikož přispívají k tvorbě vhodných
podmínek pro kvalitní bydlení a trávení volného času.
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Jedná se hlavně o projekty revitalizací vnitrobloků na sídlištích, veřejných prostranství a parků.
Tyto projekty se připravují a realizují průběžně po celou dobu platnosti SPMP
a konkrétní akce jsou pak jmenovitě uvedeny v akčním plánu na příslušný rok.
Další oblastí, kde je potřeba projekty kontinuálně připravovat a realizovat, je zkvalitňování
vzdělávání, a to především modernizací vybavenosti mateřských a základních škol.
Dále je třeba pokračovat v projektech, které zvýší pocit bezpečí obyvatel města. Jedná se zejména
o projekty z oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence bezdomovectví.
Neméně důležitá bude také podpora aktivit a činností, které byly v uplynulém období utlumeny
z důvodu epidemie COVID-19.

Projekty AP2020:
Projekty v realizaci:
1. Lochotínský park
Popis projektu: Kultivace prostoru, revitalizace cestní sítě, instalace mobiliáře, pěstební opatření, výsadba
nových dřevin.
2020: pokračování realizace II. etapy
Probíhá realizace II. etapy s termínem dokončení v roce 2021.

2. Rekonstrukce ulice Republikánská a vnitroblok Republikánská, Rokycanská
Popis projektu: Úprava komunikací vč. chodníků, výstavba parkovacích stání, instalace mobiliáře, úprava
VO a vegetace.
2020: pokračování realizace
Realizace byla zahájena v roce 2020 s termínem dokončení v roce 2021.

3. Vnitroblok Krašovská
Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku: výstavba dětských hřišť a multifunkčního hřiště s mobiliářem
vhodným pro seniory vč. veřejného osvětlení a vodního prvku. Prostor bude doplněn o kavárnu, která bude
sloužit jako prostor pro setkávání a pořádání různých akcí.
2020: zahájení realizace.
Městský obvod Plzeň 1 odstoupil od uzavřené smlouvy. V roce 2021 dojde k úpravě projektové
dokumentace, aby byly splněny podmínky dotace a bude zahájena a dokončena realizace.

4. Úprava vnitrobloku Sukova 4-18
Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku.
2020: zahájení realizace
Zahájení realizace přesunuto na rok 2023 z důvodu dopadu pandemie Covid-19 na rozpočet města.
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5. Park na přání Zemník a Podzemník Žlutická
Popis projektu: Kultivace prostoru po zrušeném hřišti BMX, vybudování cestní sítě, instalace mobiliáře
a rekreačního vybavení dle přání místních obyvatel.
2020: dokončení regenerace plochy, oprava parkových cest, instalace mobiliáře
Pokračování úprav s předpokládaným termínem dokončení v roce 2021.

6. Plavecký bazén na Slovanech
Popis projektu: Postupná rekonstrukce objektu dle zpracované studie rozvoje plaveckého bazénu na
Slovanech.
2020: dokončení výstavby šaten a hlavního vstupu, příprava projektové dokumentace pro saunový svět
Částečné dokončení přestavby prostoru stávajícího dětského výukového bazénu na nové šatny vč. úpravy
hlavního vstupu s termínem dokončení v roce 2021.

7. Přestavba sportovního areálu Prokopávka
Popis projektu: Rekonstrukce a revitalizace stávajících objektů a výstavba nových. První etapa:
rekonstrukce tělocvičny, ubytovny vč. jejího rozšíření, výstavba fotbalového hřiště s UMT povrchem,
parkoviště, malé tělocvičny, in-line dráhy, technického zázemí. Druhá etapa: realizace beachvolejbalových
kurtů vč. nafukovací haly, víceúčelového hřiště, budovy letní restaurace, tenisových kurtů, hřiště pro
nohejbal a další.
2020: dokončení první etapy
Pokračování realizace I. etapy komplexní revitalizace sportovního areálu s termínem dokončení v roce
2021.

8. Víceúčelová sportovní hala Krašovská
Popis projektu: Výstavba multifunkční haly.
2020: dokončení projektové dokumentace a zahájení výstavby
Dokončena projektová dokumentace, zahájení stavby proběhne v roce 2021, dokončení v roce 2022.

9. Revitalizace zázemí tréninkového centra mládeže
Popis projektu: Revitalizace zázemí pro tréninkové centrum mládeže ve Štruncových sadech.
2020: realizace a dokončení stavby
Připravena projektová dokumentace. Zahájení stavby proběhne v roce 2021, dokončení v roce 2022.

10. Rekonstrukce budovy 20. ZŠ, Brojova 13

Popis projektu: Rozšíření kapacit odborných učeben školy nástavbou objektu, vč. vybudování tělocvičny.
2020: projektová příprava a zahájení výstavby 2020
Dokončena projektová příprava, stavba zahájena s termínem dokončení v roce 2021.
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Projekty v přípravě:
11. Park Vinice
Popis projektu: Pokračování revitalizace západní části parku ve formě přírodního parku
s postupným přechodem do krajiny.
2020: projektová příprava
Dokončena DÚR, revitalizace parku odložena z důvodu dopadu pandemie Covid-19 na rozpočet města.

12. Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady
Popis projektu: Kompletní revitalizace náměstí vč. rekonstrukce inženýrských sítí, revitalizace zeleně,
zlepšení pobytové funkce a řešení parkování. Bude zaveden systém hospodaření
s dešťovou vodou (svedení dešťové vody z okolních střech a její využití pro zálivku).
2020: zpracování DSP a získání stavebního povolení
Zpracována DÚR a zažádáno o vydání ÚR. Zpracování DSP přesunuto na rok 2021.

13. Revitalizace vnitrobloku Bzenecká – Strážnická
Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku.
2020: příprava projektové dokumentace
Na projekt je vydané ÚR.

14. Revitalizace veřejného prostranství při Západní ulici
Popis projektu: Úprava prostoru kolem 1. základní školy a Západní ulice.
2020: zadání projektové dokumentace na 1. část
Na projekt je vydané ÚR.

15. Veřejné prostranství ulice Karla Steinera
Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství Karla Steinera.
2020: zpracování projektové dokumentace na dílčí etapy a projednávání
Projekt odložen.

16. Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku
Popis projektu: Úprava stávající točky na Borech – vstupní objekt do Borského parku.
2020: dokončení projektové dokumentace
Dokončena projektová dokumentace k provedení stavby, zahájení akce v závislosti na dokončení terminálu
v Kaplířově ulici.

6

17. Park za Plazou
Popis projektu: Kultivace prostoru a revitalizace parku za Plazou, vybudování veřejného sportoviště.
2020: dokončení projektové dokumentace
Projektová dokumentace dokončena, realizace stavby bude zahájena v roce 2021.

18. Revitalizace Selské návsi v Černicích
Popis projektu: Revitalizace Selské návsi v Černicích.
2020: zpracování projektové dokumentace
Vydané územní rozhodnutí. Zpracování DSP bylo odloženo na rok 2021 z personálních důvodů
způsobených pandemií Covid-19.

19. Náměstí Milady Horákové
Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství Milady Horákové.
2020: zpracování projektové dokumentace
Zpracovaná dopravní studie. Zpracování DÚR odloženo na rok 2023 z důvodu dopadu pandemií Covid-19
na rozpočet města.

20. Rekonstrukce objektu Peklo
Popis projektu: Kompletní rekonstrukce objektu Peklo.
2020: rozhodnutí o dalším postupu při rekonstrukci celého objektu
V roce 2020 bylo rozhodnuto o prodeji objektu.

21. Objekt Klatovská 19
Popis projektu: Celková rekonstrukce objektu, obnova památkově chráněných prostorů, vybudování muzea
gen. Pattona.
2020: zpracování DÚR
DÚR bude dokončena v roce 2021.

22. Rozšíření lukostřelnice v areálu Štruncovy sady
Popis projektu: Modernizace střelnice vč. vybudování zázemí pro střelbu v zimních měsících.
2020: dokončení projektové dokumentace
Projektová dokumentace ve stupni DÚR bude dokončena v roce 2021, termín realizace projektu není
stanoven.
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23. Sportovní areál Lopatárna
Popis projektu: Revitalizace celého areálu Lopatárna.
2020: rozhodnutí o majetkovém vypořádání a dalším postupu
Zahájení projektu po vyřešení majetkoprávních vztahů.

24. Rekonstrukce budovy 2. ZŠ, Schwarzova 20
Popis projektu: Rozšíření kapacit odborných učeben vybudováním půdní vestavby a přístavbou školy.
2020: projektová příprava
Dokončena projektová příprava, stavba zahájena s termínem dokončení v roce 2022.

25. Rekonstrukce budovy 13. ZŠ, Habrmannova 45
Popis projektu: Rozšíření kapacit odborných učeben školy nástavbou objektu.
2020: projektová příprava
Připraveno k realizaci, zahájení stavby není stanoveno.

26. Snížení energetické náročnosti budovy 14. ZŠ
Popis projektu: Snižování energetické náročnosti budovy 14. ZŠ, Zábělská 25.
2020: podání žádosti do OPŽP
Dotace přidělena, proběhlo zahájení realizace s termínem dokončení v roce 2021.

27. Rekonstrukce budovy 26. ZŠ, Skupova 22
Popis projektu: Rozšíření kapacit školy vybudováním přístavby školy.
2020: projektová příprava
Vydané ÚR, dokončení DSP, SP a DPS v roce 2021.

Projekty neinvestičního charakteru:
28. Metodika udělování grantů na úpravu veřejných prostranství
Popis projektu: Zpracování metodiky a zásad pro udělování grantů na úpravu veřejných prostranství pro
městské obvody.
2020: zpracování a projednání zásad
Zpracování a projednání zásad přesunuto na rok 2021 z důvodů způsobených pandemií Covid-19.
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29. Bezpečná Plzeň
Popis projektu: Realizace projektů napomáhajících zvyšovat bezpečnost občanů ve městě.
2020: den s IZS (besedy s veřejností, ukázka techniky), dopravní asistenti u škol, instalace bezpečných
stojanů na kola, rozšiřování kamerového systému (chytré kamery schopné analyzovat sebraná data)
Den s IZS se neuskutečnil. Pokračovalo rozšiřování kamerového systému instalací 3 nových kamer
v městském obvodě Plzeň 3.

30. Prevence kriminality
Popis projektu: Realizace projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, pomoc obětem
trestných činů a zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností.
2020: podpora akce „Respektuj 18“, účinná regulace hazardu, asistent prevence kriminality, domovník –
preventista, prevence protiprávního jednání, Plzeňská senior akademie, forenzní značení jízdních kol
prostřednictvím syntetické DNA
V roce 2020 proběhl další ročník Plzeňské senior akademie, která se zaměřuje na aktuální témata
v návaznosti na statistiky v oblasti kriminality ve městě. Některé akce byly přeloženy na rok 2021.

31. Podpora primární prevence rizikového chování
Popis projektu: Každoroční vyhlášení grantů na realizaci preventivních programů pro děti a mládež
prostřednictvím Komise pro bezpečnost, protidrogová a prevence kriminality RMP, transfery organizacím
spolupracujícím na tomto typu projektu.
V rámci vyhlášených grantů byly v roce 2020 podpořeny projekty zaměřené např. na kyberšikanu,
kyberkriminalitu a další preventivní programy spolupracujících organizací.

32. Strategie "Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023“
Popis projektu: Zpracování analýzy současného stavu a návrhu na zajištění bezpečnosti ve městě vč.
manuálu pro pořádání veřejných akcí.
2020: dokončení strategie
Strategie byla dokončena.

33. Bezpečnostní audity v ZŠ a MŠ
Popis projektu: Zpracování bezpečnostních auditů pro ZŠ a MŠ.
2020: zpracování bezpečnostních auditů pro vybrané ZŠ a MŠ na území města a návrh opatření na realizaci
Z důvodu pandemie COVID bezpečnostní audity na vybraných ZŠ a MŠ nakonec neproběhly.

34. Stabilizace městských kulturních organizací
Popis projektu: Finanční stabilizace a posílení rozpočtu organizací zřizovaných, založených
a spoluzaložených městem.
V roce 2020 došlo k navýšení rozpočtů kulturních organizací založených městem.
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35. Dotační program na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury
Popis projektu: Možnost získání podpory na realizaci mezinárodní spolupráce.
Vzhledem k eliminaci mezinárodní spolupráce (včetně uzavření hranic) i absence mobility umělců
v souvislosti s pandemií COVID-19 byl projekt do odvolání pozastaven.

36. Jednoleté granty v oblasti kultury
Popis projektu: Pravidelné každoroční vyhlašování jednoletých dotačních programů na podporu
uměleckých a kulturních projektů a podporu rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti.
V roce 2020 bylo podpořeno 15 projektů v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a
prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti, 58 subjektů z Jednoletého dotačního programu – podpora
uměleckých a kulturních projektů. Pravidelně je poskytována podpora tradiční spolkové činnosti v rámci
dotačního systému města Plzně v oblasti kultury. Pokračovala finanční podpora celoroční činnosti
významných plzeňských subjektů – Čtyřletý dotační program na léta 2020-2023.
V důsledku omezení činnosti během loňské koronavirové krize byly také plzeňské kulturní subjekty
mimořádně podpořeny v rámci tzv. Plzeňské 12 formou individuálních dotací z rozpočtu Kanceláře
primátora města Plzně.

37. Podpora festivalů na území města
Popis projektu: Pravidelná každoroční podpora festivalů Finále, Živá ulice a Industriální kultura.
V roce 2020 proběhl za finanční podpory města 33. ročník filmového Festivalu Finále. Čtyřletou dotaci
na realizaci open air letního festivalu získala Agentura Nashledanou s. r. o., organizátor projektu Živá Plzeň
2020-2023, jehož letní část pod názvem Festival na ulici proběhla v měsíci srpnu a projekt Gaudeamus
igitur v září. Konala se řada festivalů a významných velkých kulturních akcí, podpořená v rámci čtyřletých
dotací 2020-2023, např. festivaly Animánie, Jeden svět či Tanec Praha v Plzni, Divadelní léto, Víkend
otevřených ateliérů ad. V rámci Jednoletého dotačního programu 2020 (umělecké a kulturní projekty) byly
podpořeny festivaly, např. JUNIORFEST, Busking Fest. Z důvodu koronavirové pandemie musely být
zrušeny Mezinárodní folklorní festival CIOFF, Mezinárodní festival stepu či Mezinárodní přehlídka Balet
Gala.

Opatření 1.2 Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně
Toto opatření obsahuje především projekty dlouhodobějšího charakteru, jejichž příprava
a realizace je časově velmi náročná a většinou trvá i několik let. Jedná se zejména o výstavbu
zásadních městských dopravních staveb, mezi které patří především dokončení jednotlivých částí
městského okruhu (MO), které povedou k převedení části dopravy z centra města a umožní
tak jeho následné zklidnění. K připravovaným celoměstsky významným projektům patří rovněž
záchytná parkoviště a parkovací domy, které přispívají ke zlepšení podmínek parkování nejen pro
obyvatele města.
Postupným rozšiřováním infrastruktury pro pěší a cyklisty se zvyšují možnosti pro trávení
volného času a zároveň tento ekologický druh dopravy napomáhá snižovat znečištění ovzduší
způsobené automobilovou dopravou. V minulém roce byly dokončeny projekty, které významně
přispěly ke zkvalitnění městské hromadné dopravy (Přestupní uzel Kaplířova, TT Solní, TT na
Borská pole včetně úpravy křižovatky u Borského parku). V oblasti automobilové dopravy byla
dokončena rekonstrukce Studentské ulice, začala výstavba poslední části západního okruhu města
a pokračuje další etapa jeho východní části.
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V některých případech došlo k posunutí realizace činností stanovených v AP2020, a to především
z důvodu prodlužování projektové přípravy nebo návaznosti na jiné investiční akce na území
města.

Doporučení pro AP2022:
Zcela zásadním při plnění tohoto opatření je nadále postupovat dle strategického dokumentu
„Plán udržitelné mobility Plzně“, který podporuje rozhodování o realizaci investičních i
neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti města. Zejména pak při realizaci důležitých
dopravních staveb, které snižují dopravní zatížení města, a staveb, které podporují a zkvalitňují
cestování ekologickými druhy dopravy (veřejná doprava, cyklostezky). Zastupitelstvo města
Plzně usnesením č. 469 ze dne 14. 12. 2020 schválilo postupné zahájení prací na realizaci dalších
18 opatření PUMP dle možností rozpočtu města Plzně.
Dalším důležitým faktorem při přípravě a realizaci významných dopravních projektů na území
města by i nadále měla být vzájemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů (např. při
přípravě východní části městského okruhu se ŘSD ČR).
Pokračovat by měla také modernizace stávajících tratí a vozidel MHD vč. rekonstrukce vozovny
tramvají na Slovanech. Neméně důležité je také řešení dopravy v klidu budováním parkovišť
P+R, P+G, případně parkovacích domů.
Při realizace výše uvedených záměrů je vždy nutné nalezení určité rovnováhy tak, aby docházelo
k naplňování předpokladu podpory všech dopravních systémů, a to především s důrazem na jejich
provázanost, aniž by byl upřednostněn jeden druh dopravy.

Projekty AP2020:
Projekty v realizaci:
38. Městský okruh Křimická – Karlovarská
Popis projektu: Dobudování západní části MO (úsek Křimická – Karlovarská).
2020: pokračování v realizaci
Stavby byla zahájena v roce 2020 s termínem dokončení v roce 2023.

39. I/20 Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa
Popis projektu: Dobudování východní části MO v úseku Plaská – Na Roudné.
2020: pokračování v realizaci
Realizace stavby probíhá, dokončení se předpokládá v roce 2022.

40. Rekonstrukce Studentská
Popis projektu: Rekonstrukce ulice Studentská v úseku Gerská, Krašovská.
2020: dokončení stavby
Projekt byl dokončen.
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41. I/27 úsek Třemošenský rybník – Orlík
Popis projektu: Rozšíření stávající komunikace včetně vybudování lávky přes silnici a železnici
2020: dokončení stavby
Dokončení stavby bylo posunuto na rok 2021.

42. Rekonstrukce Červenohrádecké
Popis projektu: Kompletní rekonstrukce komunikace Červenohrádecká včetně vybudování stezky pro pěší
a cyklisty v úseku od Staroveské po ulici K Bukovci.
2020: dokončení projektové dokumentace pro 1. úsek, zahájení realizace 1. úseku
V roce 2020 byla dokončena prováděcí dokumentace na 1. úsek stavby a byla dokončena dokumentace pro
stavební povolení na zbývající část stavby.

43. Přestupní uzel Kaplířova – Dobřanská
Popis projektu: Vybudování přestupního uzlu v návaznosti na výstavbu nové TT na Borská pole.
2020: dokončení stavby
Přestupní uzel byl dokončen, na zázemí točky Kaplířova – Dobřanská je vydané UR. Realizace se
předpokládá 2022.

44. Parkoviště P+R Bory
Popis projektu: Vybudování parkoviště P+R v návaznosti na prodloužení TT na Borská pole.
2020: zahájení stavby
Zpracována dokumentace pro provedení stavby, zahájení se předpokládá v roce 2021.

45. Prodloužení TT na Borská pole
Popis projektu: Výstavba nové tramvajové trati k areálu ZČU na Borských polích.
2020: dokončení stavby
Projekt dokončen.

46. Rekonstrukce TT ul. Solní
Popis projektu: Rekonstrukce tramvajové trati v Solní ulici.
2020: dokončení stavby
Projekt dokončen.
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47. Repanelizace TT Sladkovského
Popis projektu: Repanelizace TT v úseku Radyňská – Koterovská.
2020: zahájení a dokončení realizace
Projekt dokončen.

48. Obnova vozového parku
Popis projektu: Pravidelná obnova vozového parku PMDP pro veřejnou dopravu v Plzni.
2020: pořízení nových vozů pro elektrické trakce
Bylo pořízeno pět nových plně klimatizovaných a zcela nízkopodlažních tramvají EVO2. Dále bylo
zakoupeno pět bateriových trolejbusů, plně klimatizovaných a nízkopodlažních, z toho 4 standardní délky
a 1 kloubový.

Projekty v přípravě:
49. I/27 úsek Sukova – Borská
Popis projektu: Dobudování komunikace I/27 v úseku Sukova – Borská jako předpoklad ke zklidnění
Klatovské (úsek 17. listopadu – U Trati). Stavbu chodníků, VO a cyklostezky zajistí město Plzeň.
2020: příprava projektové dokumentace
Probíhá zpracování technické studie na řešení okružní křižovatky Borská s preferencí pro vozidla MHD
s termínem dokončení v roce 2021.

50. I/20 Jasmínová – Jateční
Popis projektu: Dobudování východní části MO v úseku Jasmínová – Jateční (Rokycanská).
2020: zahájení projektové přípravy
Probíhá zpracování DÚR s termínem dokončení v roce 2021.

51. I/20 Jateční – Na Roudné
Popis projektu: Dobudování východní části MO v úseku Jateční – Na Roudné.
2020: zahájení projektové přípravy
Probíhá zpracování DÚR s termínem dokončení v roce 2021.

52. Úprava Karlovarské v oblasti Roudné (Rondel)
Popis projektu: Přestavba Karlovarské ulice v oblasti Rondelu v souvislosti se špatným technickým stavem
stávajících mostů. Součástí bude urbanisticko-architektonické řešení veřejného prostoru.
2020: aktualizace a projednání územní studie Plzeň – Karlovarská, zpracování technické studie
k odsouhlasené dopravní variantě, která bude podkladem pro DÚR
Technická studie byla zpracovaná a schválená v ZMP.
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53. P+R Světovar – konečná tramvaje č. 2
Popis projektu: Výstavba P+R u konečně tramvaje č. 2 na Světovaru.
2020: jednání s vlastníkem pozemku o majetkovém řešení, výkupy pozemků
Pokračuje majetkové jednání s vlastníkem pozemku.

54. Parkovací objekt Skupova
Popis projektu: Výstavba nového parkovacího domu místo stávajícího parkoviště, vč. instalace zelené
střechy (u OD Luna).
2020: dokončení projektové přípravy
Vydané SP. DPS bude dokončena v roce 2021.

55. Parkovací objekt Habrmannova (bazén Slovany)
Popis projektu: Výstavba nového parkovacího domu místo stávajícího parkoviště u bazénu na Slovanech,
včetně úpravy okolí.
2020: projektová příprava
Zpracována DÚR.

56. Parkovací objekt Světovar
Popis projektu: Výstavba parkovacího objektu pro potřeby uživatelů areálu Světovar.
2020: další stupně projektové dokumentace
Připraveno k realizaci. Realizace projektu až po dokončení realizace Tech Tower. Ideálně realizovat
společně s vybudováním Archivu města Plzně.

57. Obratiště Košutka
Popis projektu: Úprava stávající točky na Košutce z důvodu odstavování tramvají přes noc.
2020: dopracování projektové dokumentace
Projektová příprava zahájena s termínem dokončení v roce 2021.

58. Rekonstrukce TT Dobrovského – Máchova
Popis projektu: Rekonstrukce TT včetně úpravy Klatovské v úseku Sukova – Máchova.
2020: příprava projektové dokumentace
V současné době probíhají jednání o návaznosti na projekt I/27 Sukova – Borská.
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59. Rekonstrukce TT Sady Pětatřicátníků – Dobrovského
Popis projektu: Rekonstrukce TT Klatovská v úseku sady Pětatřicátníků – Belánka – Dobrovského.
2020: příprava projektové dokumentace
Dokončena DSP.

60. Rekonstrukce TT a komunikace Terezie Brzkové
Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku Vejprnická – Karla Steinera.
2020: příprava projektové dokumentace
Dokončena DSP, zahájení realizace v roce 2023.

61. Rekonstrukce TT nám. Republiky – Zbrojnická
Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku nám. Republiky – Zbrojnická.
2020: příprava projektové dokumentace
DÚSP bude dokončena v roce 2021, zahájení realizace v roce 2022.

62. Rekonstrukce TT Přemyslova, Skvrňanská
Popis projektu: Rekonstrukce TT Přemyslova, Skvrňanská, úsek sady Pětatřicátníků – Vejprnická.
2020: příprava projektové dokumentace
Dokončena DSP.

63. Rekonstrukce TT Koterovská
Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku Sladkovského – Částkova (Krejčíkova).
2020: dokončení projektové dokumentace
Dokončena DSP.

64. Rekonstrukce TT Plaská
Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku Studentská – Tachovská včetně instalace zelených rozchodníků.
2020: příprava projektové dokumentace
Připraveno k realizaci, zahájení realizace v roce 2021.

65. Rekonstrukce vozovny Slovany
Popis projektu: Rekonstrukce vozovny tramvají na Slovanech.
2020: dokončení projektové dokumentace
Dokončena projektová příprava, stavba zahájena s termínem dokončení v roce 2023.
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1. Greenways – Radobyčice – Útušice
Popis projektu: Vybudování cyklostezky v úseku Radobyčice – Útušice včetně lávky přes potok
„V Lahošti“.
2020: zpracování projektové dokumentace
Dokončena dokumentace pro provedení stavby.

2. Projektová příprava dalších Greenways a cyklostezek
Popis projektu: Greenways: Radbuza – Doudlevce, Litice 1, úsek; Úslava, Chrástecká – Těšínská;
Cyklostezka Zborovská, Plzeň – Chrást, ul. Na Roudné a U Velkého Rybníka.
Zpracována DÚSP na úseky „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“.

3. Lávka přes Rokycanskou
Popis projektu: Výstavba lávky přes Rokycanskou ulici.
2020: zpracování dalších stupňů projektové dokumentace
Zpracována DÚR. Další stupně dokumentace nebyly zpracovány z důvodu omezených možností rozpočtu
nositele.

4. Lávka pod soutokem Radbuzy a Úhlavy
Popis projektu: Výstavba lávky pod soutokem Radbuzy a Úhlavy.
2020: zpracování dalších stupňů projektové dokumentace
Zpracována DÚR.

5. Lávka přes I/20 v Chotíkově
Popis projektu: Vybudování cyklistické stezky spojující Chotíkov a Košutku vč. přemostění I/20
Faltusovou lávkou (přemístěna z areálu Škoda).
2020: zpracování DÚSP
Proběhlo zadání dokumentace s termínem dokončení v roce 2021.

Projekty neinvestičního charakteru:
6. Preference MHD
Popis projektu: Realizace opatření zlepšujících preferenci MHD ve městě.
2020: příprava a projednání variant možných dopravních opatření pro zlepšení plynulosti provozu MHD
(např. okružní křižovatka Částkova – Francouzská, Malostranská ulice)
Realizace dopravního opatření v Malostranské ulici.
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7. Chytré parkování
Popis projektu: Zavedení/testování systému tzv. chytrého parkování včetně pořízení parkovací aplikace.
2020: realizace pilotního projektu v centrální oblasti
Zprovoznění aplikace s možností platby parkovného, změna systému kontroly.

8. Podpora elektromobility
Popis projektu: Podpora rozvoje elektromobility ve městě.
2020: Vytvoření koncepce e-mobility pro město Plzeň, testování nabíjecí stanice pro elektromobily
připojené do trakční sítě veřejné dopravy
Zkušební provoz trolejbusové linky 19 do Malesic a Křimic s bateriovým pohonem (do června 2020).
Zpracování koncepce bylo přesunuto na rok 2021.

Opatření 1.3 Zajistit udržitelnou síť kvalitních sociálních služeb vč.
služeb návazných a podpora zdravého životního stylu obyvatel
Od roku 2017 realizuje město Plzeň projekt sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka,
který je určen pro osoby nacházející se v bytové nouzi. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce
objektu u Radbuzy, kde vzniklo osm nových bytů určených pro sociální bydlení a dokončuje se
výstavba 20 bytů na adrese Prostřední 48, které mají poskytnout dostupné bydlení pro seniory.
Pokračuje realizace jednoho z nejdůležitějších projektů v oblasti sociálního bydlení – revitalizace
lokality Zátiší. Dále pak probíhá projektová příprava dalších akcí, které svým charakterem
přispívají k rozvoji sociálních služeb. Jedná se zejména o výstavbu nového objektu pro seniory
nebo zázemí pro účely pečovatelské služby.
Vedle těchto projektů přispívají ke zkvalitnění života obyvatel města i další činnosti, které jsou
součástí kontinuální práce zainteresovaných subjektů. Jedná se sice o projekty neinvestičního
charakteru, které jsou svým rozsahem spíše menší, ale neméně důležité, jako např. výzkumná
zpráva „Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti
sociálních služeb v Plzni 2020“. Prostřednictvím dotačních programů podporuje město Plzeň
např. dobrovolnictví, mobilní hospic, potravinovou banku, ordinaci pro osoby bez domova,
doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin nebo bezodkladnou humanitární pomoc. akce
pořádané pro zdravotně znevýhodněné občany a nákupy zdravotních pomůcek.
Pozornosti se rovněž těší vzdělávací, sportovní a společenské aktivity cílené na různé věkové
skupiny veřejnosti, které společně s dalšími partnery připravuje město Plzeň. Úspěch
zaznamenává také služba Senior Expres, po níž je standardně vyšší poptávka než umožňuje
kapacita.
V souvislosti s pandemií Covid-19 spustilo město Plzeň kontaktní centrum pro osoby v nouzi a na
jaře 2020 zřídilo v bývalých kasárnách na Borech karanténní objekt a stanové centrum pro osoby
bez domova. Po vypuknutí druhé vlny pandemie na podzim 2020 byl karanténní objekt pro lidi
bez domova zřízen ve Školní ulici.

Doporučení pro AP2022:
Je třeba i nadále udržovat a rozvíjet funkční a kvalitní síť sociálních služeb podporovaných
městem a zajistit dostatečné provozní prostředky na její dlouhodobou udržitelnost. Zároveň je
třeba naplňovat opatření definovaná v akčních plánech v sociální oblasti, které vedle sociálních
služeb dle typologie zákona zahrnují i projekty a aktivity návazné a pro město nezbytné.
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V oblasti péče o zdraví je i nadále potřeba systematicky podporovat akce a projekty zaměřené na
zdravý životní styl a zlepšování aktivního života obyvatel města, a tím předcházet nárůstu počtu
osob postižených civilizačními chorobami. Neméně důležitá je i oblast podpory v rovině
zvyšování životního komfortu osob se zdravotním postižením formou peněžitých darů.
Prostřednictvím schválené Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně
na roky 2019-2022 je třeba pokračovat v naplňování cílů v ní uvedených. Především pak ve
výstavbě bytů pro sociálně slabé.

Projekty AP2020:
Projekty v realizaci:
9. Zátiší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova
Popis projektu: Výstavba 18 bytových domů až se 195 byty o velikostech 1+kk a 2+kk. V Zátiší budou
kromě seniorů bydlet i samoživitelé a samoživitelky, oběti domácího násilí, zdravotně postižení a osoby
o ně pečující, osoby odcházející z dětských domovů či pěstounské péče.
2020: pokračování výstavby 1. etapy
V roce 2020 dokončeny hrubé stavby 8 bytových domů.

10. Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň
Popis projektu: Výstavba nové centrální vývařovny v areálu Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek
v Kotíkovské ulici.
2020: dokončení projektové dokumentace
Projektová dokumentace pozastavena, realizace plánovaná v roce 2022.

11. Rekonstrukce bytů v ulici Prostřední 48
Popis projektu: Výstavba nových bytů a další úpravy objektu pro seniory (20 bytů). Zřízení kanceláře pro
sociálního pracovníka, který bude obyvatelům k dispozici.
2020: dokončení stavby
Pokračuje výstavba, dokončení stavby se předpokládá v roce 2021.

Projekty v přípravě:
12. Přístavba objektu Klatovská 90
Popis projektu: Přístavba provozní budovy pro účely pečovatelské služby.
2020: dokončení projektové přípravy
Vydané SP, DPS bude dokončena v roce 2021.
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13. Polyfunkční objekt pro seniory
Popis projektu: Výstavba domova se zvláštním režimem v ul. Mezi Stadiony (kapacita 82 lůžek).
2020: dokončení projektové přípravy
Zpracovaná DÚR. Projektová dokumentace až do DPS bude dokončena v roce 2022.

14. Rekonstrukce objektu Wenzigova – azylový dům
Popis projektu: Vybudování nových zařízení pro lidi bez domova v objektu Wenzigova 3 a 5.
2020: zahájení přípravy projektové dokumentace
Zpracována DÚSP. Dokumentace o provedení stavby bude dokončena v roce 2021.

15. Denní stacionář Človíček
Popis projektu: Výstavba objektu pro klienty denního stacionáře (osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením) v Zadních Skvrňanech.
2020: další stupně projektové dokumentace
Zpracována DÚR.

Projekty neinvestičního charakteru:
16. Strategie "Zdravotního stavu obyvatel města Plzně“
Popis projektu: Zpracování komplexního dokumentu definujícího příčiny vedoucí ke zhoršování
zdravotního stavu obyvatel města a návrh opatření na jeho zlepšení.
2020: zpracování a projednání studie
Projekt nebyl realizován kvůli odstoupení vybraného zpracovatele od smlouvy ze zdravotních důvodů.

Opatření 1.4 Doplnit chybějící vodohospodářskou infrastrukturu
v urbanizovaných částech města a posílit provozní spolehlivost
a bezpečnost stávajících systémů technické infrastruktury
Postupným naplňováním priorit vodohospodářských staveb by se měly zlepšovat dodávky pitné
vody a odvádění odpadních vod jak ve stávající zástavbě, tak i v rozvojových územích města.
Vodárna Plzeň dokončila v uplynulém roce 1. etapu výstavby kanalizace ve Lhotě a zahájila
výstavbu retenční nádrže Vinice a rekonstrukci Roudenského sběrače, které jsou nutné nejen pro
odvodnění západní části městského okruhu, ale i pro další rozvoj sídliště Vinice.

Doporučení pro AP2022:
Vzhledem k tomu, že příprava i realizace projektů tohoto typu jsou značně finančně a časově
náročné, měla by být pozornost zaměřena zejména na projektovou přípravu a řešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených příslušnými stavbami, tak aby byli připraveny
k realizaci.

19

Projekty AP2020:
Projekty v realizaci:
17. Retenční nádrž Vinice
Popis projektu: Vybudování RN Vinice, která je podmiňující investicí pro výstavbu II. etapy západní části
MO.
2020: pokračování výstavby
Výstavba pokračuje s termínem dokončení v roce 2021.

18. Rekonstrukce Roudenského kanalizačního sběrače
Popis projektu: Rekonstrukce Roudenského sběrače, která je podmiňující investicí pro výstavbu II. etapy
západní části MO.
2020: zahájení stavby
Výstavba pokračuje s termínem dokončení v roce 2021.

19. Odkanalizování Koterova včetně vybudování vodovodu
Popis projektu: Výstavba oddílné kanalizace, výstavba vodovodu, rekonstrukce stávajících komunikací
a navržení nových komunikací v části nové zástavby v městské části Koterov.
2020: realizace stavby
Stavba zahájena, dokončení se předpokládá v roce 2022.

20. Odkanalizování Lhoty – splašková kanalizace
Popis projektu: Výstavba nové kanalizační stoky o délce cca 10,4 km a tří čerpacích stanic odpadních vod,
které umožní překonat složitou morfologii terénu. Likvidace odváděných splaškových vod bude převáděna
na ČOV na Jateční třídě.
2020: dokončení stavby
Dokončena 1. etapa.

Projekty v přípravě:
21. Vodovod a kanalizace Výsluní
Popis projektu: Výstavba kanalizace a vodovodu.
2020: stanovení rozsahu 1. etapy a zpracování projektové dokumentace
1. etapu, 1. část. připravena k realizaci.
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22. Vodovod a kanalizace Malesice
Popis projektu: Vybudování vodovodu a kanalizace v Malesicích.
2020: příprava projektové dokumentace
DÚR na 1. etapu vodovodu a projektová dokumentace na 2. etapu kanalizace budou dokončeny v roce
2021.

23. Vodárenský soubor Litice
Popis projektu: Výstavba nového vodojemu vč. výtlačného řadu z úpravny vody a výstavba zásobních řadů
pro městské části Litice, Valcha a Lhota vč. rozvojových částí těchto lokalit (I. a II. etapa).
2020: dokončení projektové dokumentace
Zpracována DSP a DPS na 1. etapu, dokumentace pro 2. etapu, část A bude dokončena v roce 2022.

24. Vodárenský soubor Holý vrch a Švabiny
Popis projektu: Vybudování nového vodojemu Holý vrch a Švabiny vč. navazujících sítí. Vodárenský
soubor souvisí s rozvojem území v oblasti Doubravky, Švabin, Bukovce, Újezdu a Červeného Hrádku.
2020: projektová příprava 1. etapy, jejíž součástí jsou oba vodojemy.
Zpracována DÚR pro I. a II. etapu.

Cíl 2 Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit
vzdělávací systém s praxí
Opatření 2.1 Podporovat efektivní rozvoj lidských zdrojů
Podpora zvyšování kvality lidských zdrojů patří rovněž k opatřením, kde je nutné počítat
s kontinuálním plněním. Epidemie Covid -19 a s tím související uzavření škol tuto kontinuálnost
sice narušily, ale zároveň se staly novou výzvou pro využívání moderních technologií při výuce.
Centrum robotiky připravilo pro pedagogy tzv. „online vedené semináře neboli webináře“
zaměřené na témata spojená s distanční výukou. Tento druh výuky ale nemůže nahradit tradiční
formu, kdy žáci a studenti nemají možnost využít technické vybavení školy (např. laboratoře,
přístrojové vybavení, sportoviště), čímž dochází ke snižování kvality vzdělání. Zcela zásadní, co
postrádá distanční výuka, je ale chybějící osobní kontakt mezi žáky, studenty a pedagogy.
V minulém roce zahájilo město Plzeň výstavbu Technologické centrum při Bolevecké základní
škole. Cílem tohoto projektu je povzbudit u dětí vztah k technice, zlepšit jejich manuální zručnost,
jazykovou vybavenosti a rozšířit jejich přírodovědné znalosti.
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Doporučení pro AP2022:
Efektivní rozvoj lidských zdrojů je jednou z podmínek pro úspěšné uplatnění studentů na trhu
práce. Proto je potřeba pokračovat s podporou dovedností a motivace již u žáků na základních
školách a pokračovat na dalších stupních vzdělávacího systému a v rámci mimoškolních aktivit.
Žáci a studenti tak získají potřebné znalosti nejen v průběhu vzdělávacího procesu, ale také
prostřednictvím nabídky širokého spektra mimoškolních aktivit, které budou souviset s možností
jejich pozdějšího profesního uplatnění.
Vzhledem k současné situaci, která poukázala na nerovné podmínky při distančním vzděláváním,
zejména, co se týče vybavenosti žáků výpočetní technikou při domácí výuce, by bylo vhodné
vytvořit systém, který by umožnil tyto nerovnosti snížit. Zároveň je ale třeba využít příležitosti,
kterou současná nutnost využívání digitálních technologií přinesla, a i nadále tyto možnosti
využívat, a to nejen při distančním vzdělávání.

Projekty AP2020:
Projekty neinvestičního charakteru:
25. Podpora rozvíjení talentů
Popis projektu: Zavádění robotiky do výuky škol, vzdělávání učitelů v oblasti využívání techniky při
vyučování. Volnočasové kroužky zaměřené na technické dovednosti pro děti i dospělé.
Centrum robotiky připravilo pro pedagogy tzv. „online vedené semináře neboli webináře“ zaměřené na
témata spojená s distanční výukou.

26. Technologická centra na ZŠ
Popis projektu: Vybavení ZŠ pro práci s materiálem a získání manuálních dovedností.
2020: vybudování centra na ZŠ Bolevecká jako pilotního projektu
Vybudování centra bylo zahájeno s termínem dokončení v roce 2021.

27. Digitální vzdělávání na základních a mateřských školách
Popis projektu: Projekty na podporu digitálního vzdělávání na ZŠ a MŠ, nastavení opatření ke zlepšení
propojení vzdělávání a potřeb trhu práce.
2020: projekty START Plzeň, DIGI Plzeň, SMART Plzeňáčci, PROSIT II.
Projekty byly zahájeny a zapojily se do nich základní i mateřské školy. V průběhu minulého roku proběhly
ukázkové hodiny pro pedagogy a distribuce interaktivních výukových technologií na zapojené školy.
Vzhledem k uzavření škol v důsledku pandemie COVID nebylo možné některé činnosti těchto projektů
naplnit (např. exkurze žáků do vybraných podniků).

Opatření 2.2 Vytvářet podmínky pro podporu podnikání
Jednou z hlavních podmínek pro rozvoj podnikání ve městě, je vytvoření kvalitních prostorů vč.
odpovídající infrastruktury, které usnadní firmám jejich rozhodnutí, zda si Plzeň vyberou jako
vhodné místo pro své podnikání. Jednou z oblastí, kterou chce město Plzeň na svém území
rozvíjet, jsou vývojové a inovační aktivity. V roce 2020 proto v místě bývalého pivovaru Světovar
začala realizace vědeckotechnického parku pro inovační firmy „Tech Tower“. Zároveň došlo
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k rekonstrukci prostorů (tzv. co-working), které jsou přednostně určeny pro vývojové aktivity
a inovační podnikání v centru města Plzně.
Propracovaný koncept podpory technického vzdělávání je další možností, jak podpořit podnikání.
Tento systém obsahuje řadu projektů a akcí, jež propojují technologie a první kroky k vlastnímu
podnikání. Mezi nejzdařilejší akce tohoto typu se řadí například „hackathon“ - programátorský
maraton, který byl v roce 2020 zaměřen, s ohledem na epidemii COVID-19, na zlepšování
digitálního vzdělávání. Dalším projektem jsou tzv. „Výzvy“ - celoroční možnost zapojení se do
reálných projektů pro studenty středních a vysokých škol, která město Plzeň a regionální
podnikatelé potřebují vyřešit. Jedná se o širokou škálu témat např. pro podporu turismu, informací
pro občany či různých aplikací pro zjednodušení komunikace.
Třetí ročník festivalu „Inovujeme Plzeň“ byl z důvodu protiepidemických opatření zrušen.
Jako vhodná forma podpory pro posílení inovačních aktivit a navázání spolupráce firem
a výzkumných organizací se osvědčil Program „Plzeňské podnikatelské vouchery“, který
pravidelně ve spolupráci s BIC Plzeň, vyhlašuje město Plzeň a v roce 2020 bylo z tohoto
programu podpořeno devět firem.

Doporučení pro AP2022:
I nadále je potřeba na všech stupních vzdělávacího systému podporovat rozvoj podnikavosti žáků
a studentů a vytvářet motivační programy pro zahájení podnikatelské činnosti, které umožní
žákům a studentům rozvíjet jak podnikavost, tak i kreativní uvažování.
Další oblastí, které je potřeba věnovat pozornost, je podpora vzniku a lokalizace inovativních,
znalostně intenzivních firem a rozvoje malých a středních firem. Neméně důležité je také
směřovat podporu na začínající podnikatele a na spolupráci firem s akademickou sférou. Pro tyto
firmy je také nutné vytvářet podmínky pro jejich umístění ve vědeckotechnických parcích nebo
inkubátorech.

Projekty AP2020:
Projekty v realizaci:
28. Prostory pro vývojové aktivity a inovační podnikání
Popis projektu: Bude vybudován nový prostor typu „coworking“. Na ploše cca 210 m2 bude BIC Plzeň
nabízet prostředí pro začínající firmy a podnikatele, kteří ocení v centru Plzně kvalitní zázemí
coworkingového typu za přijatelnou cenu. Předpokládá se zájem start-upů a firem například z oblasti
informačních technologií.
2020: realizace stavby
Projekt dokončen.

29. Technologické centrum BIC Plzeň
Popis projektu: Rekonstrukce technologického centra v Teslově 1, které vznikne v původní armádní budově
částečně rekonstruované v roce 2001 v areálu stávajícího vědeckotechnického parku Plzeň na Borských
polích.
2020: realizace stavby
Zahájena rekonstrukce s termínem dokončení v roce 2021.
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30. Technologický park (TechTower)
Popis projektu: Rekonstrukce dvou objektů typu brownfield v místě bývalého pivovaru Světovar. Město
získá nové kancelářské prostory, prototypové dílny, testovací prostory, které využije pro inovativní firmy
v rámci podpory podnikání, vzniku start-upů, atd.
2020: zahájení stavby
Stavba byla zahájena již v roce 2019 a pokračuje její realizace s předpokládaným dokončení v roce 2021.

Projekty v přípravě:
31. DEPO 2015
Popis projektu: Rekonstrukce dvou hal (Kavárna + výstavní síň, Klempírna a přilehlé prostory).
2020: dokončení projektové dokumentace
Dokončena DÚR.

Projekty neinvestičního charakteru:
32. Služby sítě Enterprise Europe Network
Popis projektu: BIC Plzeň je partnerem celosvětové sítě Enterprise Europe Network, v květnu 2019 byl
podán návrh projektu BISONet PLUS na období 2020-2021 na pokračování poskytování služeb této sítě na
podporu podnikání a inovací ve firmách.
2020: poskytování služeb
Byla zahájena realizace projektu BISONet PLUS4.

33. SITPORT
Popis projektu: Rozvoj technických dovedností studentů SŠ a VŠ, jejich podpora v začátcích vlastního
podnikání. Vytvoření coworkingové prostředí pro studenty, kde budou k dispozici zkušení mentoři, kteří
jsou schopni podpořit jejich růst a poskytnout podporu v začátcích podnikání. Budou organizovány akce
jako například hackatony, start up víkendy, semináře atd.
V roce 2020 proběhl např. hackaton vzdělávání, který pomohl učitelům s přípravou na distanční výuku či
Unihack – inovuj Česko, jehož cílem je pomoci České republice a její ekonomice vypořádat se s důsledky
aktuální krize Některé akce byly zrušeny z důvodu pandemie COVID-19.

Inovujeme Plzeň
Popis projektu: Veletrh/konference k tématu Smart City Plzeň, cílem je zvyšování renomé města v této
oblasti. Festival „Posviť si 1“ a „Posviť si 2“, podporují zvýšení počtu studentů na technických SŠ (Posviť
si 1) a VŠ (Posviť si 2).
V roce 2020 byl třetí ročník festivalu „Inovujeme Plzeň“ z důvodu protiepidemických opatření zrušen.
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34. Výzvy
Popis projektu: Celoroční výzva a možnost podávat projekty zaměřené na městská témata. Součástí bude
festival zaměřený na vzdělávání (SŠ a VŠ studenti, kroužky pro děti).
2020: vyhlášení výzvy, zapojení soukromých firem do financování projektů
Proběhlo kontinuální vyhlašování témat projektů, do kterých se mohou studenti zapojovat. Jednalo se např.
o projekty pro podporu turismu, informací pro občany či různých aplikací pro zjednodušení komunikace.

35. Nej Inovátor
Popis projektu: Soutěž pro malé a střední podniky s největším inovačním potenciálem z oblasti Plzeňského
kraje a porovnání v rámci dalších území v ČR dle regulí stanovených EU.
2020: provedení hodnocení a vyhlášení výsledků
Soutěže se zúčastnilo 20 firem a v roce 2020 proběhlo hodnocení a vyhlášení výsledků.

36. Plzeňské podnikatelské vouchery
Popis projektu: Program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci.
2020: vyhlášení výzvy pro podání žádostí o dotaci
V rámci výzvy bylo podpořeno 9 firem.

37. Inkubace a akcelerace firem
Popis projektu: Podpora motivace zejména mladých lidí (studentů/absolventů) k zahájení podnikání
prostřednictvím souboru vzdělávacích a poradenských aktivit. V další fázi může být poskytnut i prostor pro
podnikání v rámci podnikatelských inkubátorů.
2020: Příprava, realizace a pokračování vzdělávacích programů a kurzů pro podporu/zahájení podnikání.
Pomoc při internacionalizaci již existujících firem.
Pokračuje realizace projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje.

Cíl 3 Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit
připravenost na změny klimatu
Opatření 3.1 Zvýšit kvalitu ovzduší a snížit množství hluku v Plzni
Jednou z hlavních aktivit tohoto patření je naplňovat Program zlepšení kvality ovzduší. Jelikož je
velká část projektů, které tento program naplňují, zaměřená na komplexní řešení dopravy ve
městě, jsou tyto projekty uvedeny v opatření 1.2 Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně.

Opatření 3.2 Posílit modrou infrastrukturu ve městě
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval dokument „Požadavky na řešení dešťových vod
– Plzeň“, který byl následně schválen v Radě města Plzně. Cílem tohoto dokumentu je najít
způsob uplatnění přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném prostoru.
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Dokument zároveň shrnuje problematiku hospodaření s dešťovými vodami z pohledu legislativy,
metodických pomůcek i koncepčních materiálů města a stanovuje základní principy odvodnění,
které by mělo město dodržovat tak, aby byly splněny principy hospodaření s dešťovou vodou
(HDV) v souladu s platnou legislativou.
V minulém roce byla dokončena projektová příprava zelených střech na objektech 4. ZŠ a byla
podaná žádost o dotaci z OPŽP. Pro projekt Voda pro Bolevák, jehož cílem je dočerpání vody do
Velkého Boleveckého rybníka, byla zpracována podrobnější dokumentace.

Doporučení pro AP2022:
Adaptační opatření a modrozelená infrastruktura by se měly stát přirozenou a nedílnou součástí
všech projektů realizovaných ve městě. V připravovaných záměrech a projektech by měla být
vždy zvážena možnost realizace adaptačních opatření, ať už se jedná např. o výsadbu zeleně,
budování zelených střech či zasakování a využívání dešťových vod na nově zastavěných
a rekonstruovaných plochách.

Projekty AP2020:
Projekty v přípravě:
38. Rekonstrukce střech 4. ZŠ
Popis projektu: Rekonstrukce střech na budovách školy s instalací zelených střech na vybraných budovách
včetně vybudování a instalace monitorovacích čidel.
2020: dopracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci
Připraveno k realizaci a podaná žádost o dotaci z OPŽP.

39. Revitalizace Vejprnického potoka
Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství v údolí Vejprnického potoka, která má zlepšit kvalitu
místa pro odpočinek, rekreaci i sportovní využití v návaznosti na městskou síť cyklostezek. Zvýšení
prostupnosti a přehlednosti území.
2020: Změna systému údržby zeleně, propojení údolí Vejprnického potoku se Zátiším, projektová
dokumentace na další dílčí etapy a projednávání
Došlo ke změně systému údržby (zavedení pravidelné seče 1x ročně) u vybraných pozemků (pouze
v majetku města).

40. Zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníku
Popis projektu: Zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníku.
2020: zpracování projektové dokumentace na tři vybrané varianty řešení
Zpracovaná studie „Plzeň – Bolevecký rybník, koordinace činností vybraných průzkumných aktivit ke
zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého potoka“.
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41. Revitalizace vodní nádrže České údolí pro rekreační účely
Popis projektu: Revitalizace vodní nádrže České údolí pro rekreační účely.
2020: zpracování studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti byla zadaná a probíhá její zpracování s termínem dokončení v roce 2021.

42. Náplavka Mže a Radbuzy
Popis projektu: Úprava náplavky řek pro volnočasové aktivity obyvatel města. Radbuza od nádrže České
údolí po soutok ve Štruncových sadech. Mže od soutoku s Vejprnickým potokem až po soutok s Radbuzou.
2020: zpracování analýzy současného stavu a vytvoření plánu dílčích projektů
Zpracovaná analýza ke studii Koncepce městských břehů.

Projekty neinvestičního charakteru:
43. Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně
Popis projektu: Koncepce bude zpracována pro území města s přesahem na povodí 4. řádu. Poté bude
provázaná s již zpracovaným Generelem odvodnění města Plzně a v budoucnu na ni bude navazovat
podrobnější rozpracování Technicko-ekonomického vyhodnocení.
2020: dokončení studie včetně implementační části a její projednání
Koncepce zpracována a schválena RMP.

Opatření 3.3 Posílit zelenou infrastrukturu ve městě
Vzhledem k tomu, že modrozelenou infrastrukturu je nutné vždy řešit provázaně a společně, jsou
aktivity tohoto opatření velmi úzce propojené s opatřením 3.2 Posílit modrou infrastrukturu ve
městě. Rovněž zelená infrastruktura ve městě je provázaná s celou řadou aktivit v rámci jiných
opatření, zejména pak v těch, která jsou zaměřená na revitalizaci významných, ale i drobných
veřejných prostranství a parků (např. opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení
a trávení volného času).
V minulém roce byly dokončeny projekty, které sice nebyly v AP2020 jmenovitě uvedeny, ale
které svým charakterem naplňují toto opatření. Jedná se například o projekt Stromová alej pod
Chlumem či projektová příprava naučné stezky pro děti s interaktivními prvky s lesnickou
tematikou v rekreační oblasti Dubová hora.

Doporučení pro AP2022:
Toto opatření navazuje na opatření 3. 2. posílení modré infrastruktury ve městě, neboť adaptační
opatření a modrozelená infrastruktura by se měly stát přirozenou součástí všech projektů
realizovaných ve městě.
Vegetace má naprosto zásadní vliv na snižování efektu městského tepelného ostrova. Proto je
nezbytné pro zlepšení schopnosti adaptace na změny klimatu udržet v zastavěných částech města
co nejvyšší podíl funkčních ploch zeleně doplněný o kvalitní vzrostlé stromy, stejně tak jako
zkvalitňovat a doplňovat zeleň v parcích a rekreačních oblastech města.
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Projekty AP2020:
Projekty v přípravě:
44. Rekreační oblast Pytel
Popis projektu: Doplnění rekreačního vybavení, výstavba nových (naučných) stezek a lávky.
2020: projektová příprava dílčích částí
Zahájení přípravy návrhu interaktivní naučné stezky. Dokončení přípravy stezky s tématem domácí dřeviny
„Dendrologická stezka“ se předpokládá v roce 2021.

45. Rekreační oblast Radčický a Kyjovský les
Popis projektu: Doplnění rekreačního vybavení a krajinné zeleně, výstavba cest a odpočívadel.
2020: projektová příprava
Projektová příprava „Fit-parku pro děti a dospělé Radčice“ – sportovní a posilovací prvky, realizace se
předpokládá v roce 2021.

46. Revitalizace okolí Chlumu (Bukovec – krajina)
Popis projektu: Úprava Chlumu a okolních ploch v návaznosti na budovanou cyklostezku.
2020: příprava a realizace projektu nádrž v Bukovci
Zpracována studie revitalizace prostoru v okolí rozhledny na vrchu Chlum.

47. Ostende – veřejné prostranství
Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství v okolí Boleveckých rybníků (např. pláž s přilehlým
pobřežím a terasami, křížení cest, pobytová louka, hřiště a samotné stavby areálu).
2020: příprava DÚSP na infrastrukturu pro objekt pod Bílou Horou, DÚR na oblast Ostende
Zpracování dokumentace bylo zahájeno s termínem dokončení v roce 2021.

Cíl 4 Oživit centrum města
Opatření 4.2 Omezení individuální automobilové dopravy v centrální
oblasti města
Centrum města je trvale zatíženo individuální automobilovou dopravou. Jedná se většinou
o vnitroměstskou dopravu, která centrální částí Plzně projíždí. Vysoká intenzita tranzitní
automobilové dopravy dále způsobuje zpožďování linek MHD vedoucí ke konfliktům MHD
a IAD. Proto jsou postupně realizována opatření pro preferenci MHD, např. v minulém roce byla
preferenční opatření pro MHD zavedena v Goethově a v Šumavské ulici.
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Toto opatření je provázáno s dopravními projekty celoměstského charakteru, které jsou uvedeny
v opatření 1.2 Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně, jedná se například o projekty
záchytných parkovišť na okrajích města či o dokončení výstavby západního okruhu města.

Doporučení pro AP2022:
Je třeba pokračovat v přípravě a realizaci opatření pro zklidnění dopravy v centrální oblasti města.
Zejména pak v preferenci MHD tak, aby nekolejové linky nebyly výrazně ovlivněny tzv.
kongescemi neboli dopravními zácpami, které mají vliv na dodržování jízdních řádů a tím i na
plynulost a spolehlivost veřejné dopravy. Pozornost je také nutno věnovat omezování individuální
automobilové dopravy v centrální části města, což úzce souvisí s projekty z opatření 1.2, na
dobudování chybějících částí městského okruhu a dořešení systému parkovišť na okrajích města.
Cílem těchto projektů je zachytit AID na příslušných parkovištích a následné pokračování
veřejnou dopravou do centra. města.

Projekty AP2020:
Projekty neinvestičního charakteru:
48. Zklidnění dopravy v centrální oblasti
Popis projektu: Omezení IAD v centrální oblasti ve prospěch chodců a MHD.
2020: realizace dopravního opatření v Goethově a Šumavské ulici
Proběhla realizace konkrétních dopravních opatření a příprava opatření na Americké třídě.

Opatření 4.3 Podporovat pěší a cyklistickou dopravu v centrální
oblasti
Příjemnost centra města pro chodce zvyšují funkční a esteticky kvalitní uliční prostory. Toto
opatření se daří postupně naplňovat. V roce 2020 byla zahájena výstava 0. etapy úpravy prostoru
u nádraží tzv. „paluba“.

Doporučení pro AP2022:
Bezpečnost a plynulost pohybu lidí by měly být i nadále základními charakteristikami centra
města. Pro zlepšení pobytové hodnoty a prostupnosti centra města pro občany a návštěvníky je
nutné postupně zvyšovat funkční a estetickou kvalitu uličních prostorů a také odstraňovat bariéry
a nenávaznosti jednotlivých úseků, ať už pěších či cyklostezek. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu
v centrální části města je proto nutné pokračovat v modernizaci a úpravách křižovatek a dalších
míst, která omezují plynulý pohyb a mohou se tak stát potenciálním rizikovým prostorem.

Projekty AP2020:
Projekty v přípravě:
49. Úprava křižovatky U Jána
Popis projektu: Doplnění přechodů v křižovatce vč. rekonstrukce sítí.
2020: příprava projektové dokumentace
Zpracována DSP.
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50. Lávka z Dominikánské ulice na Roudnou
Popis projektu: Propojení centrální oblasti a čtvrti Roudná pro pěší a cyklisty.
2020: zpracování projektové dokumentace
Zpracovaný architektonický návrh. Příprava DÚSP byla odložena na rok 2021 z důvodu dopadu pandemie
Covid-19 na rozpočet města.

Opatření 4.4 Zkvalitňovat veřejná prostranství v centrální oblasti
města
Příjemné prostředí, respektující současné požadavky obyvatel na bydlení a trávení volného času,
je jedním z hlavních důvodů proč ve městě žít. Veřejná prostranství v centru města se však vyjma
dopravního zatížení potýkají s několika problémy snižujícími jejich atraktivitu. Jedním z hlavních
veřejných prostranství v centrální oblasti je území mezi ulicemi Sirkova a Americká. Pro tento
prostor probíhá projektová příprava pro jeho zakomponování do struktury města.
Na kvalitu života obyvatel má také vliv reklama ve veřejném prostoru, která se stala nedílnou
součástí měst. Nově zpracovaný manuál vizuálního smogu pro centrální oblast má tento problém
řešit a omezit množství a upravit a sjednotit vzhled reklam v centru Plzně.

Doporučení pro AP2022:
Nadále je třeba se soustředit na smysluplné oživování centrální oblasti zachováním jak funkce
kulturní, společenské a obytné, tak také na péči o historické dědictví samotného městského jádra.
Město Plzeň stojí před výzvou implementace manuálu vizuálního smogu v centru města a jeho
ověření, zda doporučení v něm obsažená budou fungovat a zda budou respektována.
Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje pobytovou kvalitu veřejných prostranství je zvyšující
se teplota v letních měsících a s tím související vznik tepelného ostrova. Tato skutečnost by měla
být vždy zohledněna při projektové přípravě revitalizace veřejných prostranství a měla by být
zvážena možnost realizace příslušných adaptačních opatření reagujících na klimatické změny.

Projekty v přípravě:
51. Revitalizace prostoru „U nádraží“
Popis projektu: Revitalizace jednoho z hlavních veřejných prostorů celé centrální části Plzně
v návaznosti na rekonstruované hlavní vlakové nádraží, nový přestupní terminál a jeho propojení s centrální
oblastí.
2020: zpracování a projednání DÚR, získání ÚR, realizace 0. etapy úprav v přednádražním prostoru
Proběhlo zahájení realizace 0. etapy s termínem dokončení v roce 2021.
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Projekty neinvestičního charakteru:
52. Zpracování zásad využívání veřejného prostoru v centrální oblasti
Popis projektu: Zpracování zásad a nastavení způsobů využívání veřejného prostoru vč. využití pro kulturu.
2020: zpracování a projednání zásad
Dokončena podrobná analýza stavu a podmínek v rámci dokumentu Revitalizace centrální oblasti města
Plzně a zpracován návrh realizace.

Cíl 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi
města i u obyvatel
Opatření 5.1 Zpracovat komplexní marketingovou strategii města
Plzně
Cílem opatření je vytvořit a implementovat komplexní marketingovou strategii města Plzeň, která
by měla budovat značku města a na kterou by měly navázat dílčí marketingové strategie zaměřené
na jednotlivé cílové skupiny.

Doporučení pro AP2022:
Z hlediska konkurenceschopnosti města je třeba v návaznosti na připravovanou marketingovou
strategii města nastavit řízení marketingových aktivit města tak, aby se využilo všech synergií,
znásobil se jejich efekt a racionalizovaly se náklady a zároveň byla zajištěna koordinace aktivit,
které dělají na území města jednotlivý aktéři.

Projekty AP2020:
Projekty neinvestičního charakteru:
53. Zpracování marketingové strategie města Plzně
Popis projektu: Zpracování marketingové strategie města Plzně.
2020: dokončení strategie a její projednání
Strategie bude dokončena a projednána v roce 2021.

54. Marketingová podpora v oblasti podnikání
Popis projektu: Podrobnější rozpracování marketingové strategie města Plzně pro oblast podnikání a její
propojení s Regionální inovační strategií Plzeňského kraje.
2020: zpracování dokumentu a nastavení implementace
Dokument bude připravován po schválení a nastavení implementace Marketingové strategie města Plzně.
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Opatření 5.2 Posílit značku města Plzeň a jedinečnost jejích témat ve
vztahu k široké veřejnosti mimo území města
Plzeň je hrdá na svou historii i tradici (pivovarnictví, strojírenství, architekturu, loutkářství,
osvobození Plzně americkou armádou), je nositelem mezinárodních značek a titulů (ERIH,
EHMK 2015), je městem, kde žije řada talentovaných lidí. Tuto jedinečnost je třeba soustavně
posilovat, a ještě více prezentovat. Záměr zapojit město Plzeň do UNESCO Creative Cities
Network byl sice z finančních důvodů odložen, ale zájem města o zapojení do této sítě i nadále
trvá.

Doporučení pro AP2022:
Posílení značky města Plzně, prezentace jeho historie a tradic je v současné době, kdy byl cestovní
ruch zcela zastaven, jedním z úkolů, před kterým město stojí. Proto je nutné zaměřit pozornost na
podporu tradičních značek/akcí a posílit jejich význam v propagaci města.

Projekty AP2020:
Projekty neinvestičního charakteru:
55. Získání titulu UNESCO
Popis projektu: Zapojení města Plzně do sítě UNESCO Creative Cities Network (UCCN).
2020: přípravná jednání a příprava přihlášky
Projekt byl odložen z důvodu dopadu pandemie Covid-19 na rozpočet nositele.

Opatření 5.4 Posílit informovanost obyvatel a jejich pozitivní vztah k
městu
Cílem opatření je posílit informovanost obyvatel o dění ve městě, zejména v oblasti kultury,
sportu a možnosti vzdělávání, a udržet jejich spokojenost se životem ve městě na velmi vysoké
úrovni. Nabízí se proto velká příležitost motivovat obyvatele ještě více k projevování hrdosti na
své město a učinit z nich aktivní ambasadory, kteří se svým městem za jeho hranicemi nebo před
návštěvami rádi pochlubí.

Doporučení pro AP2022:
Po zpracování plzeňského standardu participace je třeba zajistit jeho uvedení do praxe tak, aby
jednotlivé subjekty tento materiál využívaly jako návod, jak lépe a efektivněji projednávat
projekty, které připravují. Pro posílení informovanosti obyvatel je i nadále nutné průběžně
aktualizovat mapu participačních projektů tak, aby občané města měli možnost se případně zapojit
do projednávání témat, která je zajímají.
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Projekty AP2020:
Projekty neinvestičního charakteru:
56. Zásady participace na rozvojových projektech
Popis projektu: Zpracování manuálu/zásad zaměřeného na zapojování veřejnosti do plánování rozvoje
města.
2020: projednání a implementace zásad
Zásady byly zpracovány a v říjnu 2020 je Rada města Plzně odsouhlasila jako doporučující metodiku pro
postup v případě participačních projektů.

Vyhodnocení akčního plánu
Naplňování strategického plánu bude v pravidelných intervalech evaluováno. Evaluací se míní
proces „hodnocení“, který představuje zpracování informací získaných v rámci monitoringu,
které jsou následně interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu
naplňování jednotlivých cílů a opatření Strategického plánu města Plzně.
Zpracování souhrnné zprávy o výsledcích a pokroku realizace SPMP zajišťuje realizační tým ve
spolupráci s jednotlivými nositeli projektů. Tato zpráva bude předložena k projednání
v Zastupitelstvu města Plzně.
Evaluace bude probíhat prostřednictvím stanovených indikátorů, naplňováním hlavních aktivit
a pravidelným vyhodnocováním akčního plánu.
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Seznam zkratek:
BEZP MMP – Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně
BYT MMP – Bytový odbor Magistrátu města Plzně
ČOV – Čistička odpadních vod
ČS – Čerpací stanice
DOS – Dokumentace ohlášení stavby
DSP – Dokumentace ke stavebnímu povolení
DÚR – Dokumentace k územnímu rozhodnutí
DÚSP – společně zadaná dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
EIA – Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
FRR – Fond rezerv a rozvoje města Plzně
FB – facebook
HDV – hospodaření s dešťovou vodou
IAD – individuální automobilová doprava
IZ – Investiční záměr
KP – kancelář primátora
KÚ PK – Krajský úřad Plzeňského kraje
LF UK – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MHD – městská hromadná doprava
MO – městský obvod
MO – městský okruh
MK ČR – Ministerstvo kultury ČR
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MŠ – mateřská škola
MÚSS – Městský ústav sociálních služeb města Plzně
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání
NNO – nezisková organizace
OI MMP – Odbor investic Magistrátu města Plzně
OK MMP – Odbor kultury Magistrátu města Plzně
OPM MMP – Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně
OPZ – Operační program zaměstnanost
OPŽP – Operační program Životní prostředí
OSI MMP – Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
OSS MMP – Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
OŠMT MMP – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně
OŽP MMP – Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně
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PD – projektová dokumentace
PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby
PMDP – Plzeňské městské dopravní podniky
POVED – Plzeňský organizátor veřejné dopravy
PRAV MMP – Odbor právní a legislativní Magistrátu města Plzně
PUMP – Plán udržitelné mobility Plzně
PVL – Povodí Vltavy
P+R – parkoviště zaparkuj a jeď
RHK PK – Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
RN – retenční nádrž
RMP – Rada města Plzně
ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SVSMP – Správa veřejného statku města Plzně
SÚSPK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SITMP – Správa informačních technologií města Plzně
SP – stavební povolení
SPORT MMP – Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně
SŠ – střední škola
STAV MMP – Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
SŽ – Správa železnic
TÚ – Technický úřad MMP Magistrátu města Plzně
TT – tramvajová trať
ÚKEP – Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
ÚKRMP – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
ÚMO – Úřad městského obvodu
ÚP Plzeň – Úřad práce Plzeň
ÚR – územní rozhodnutí
VŘ – výběrové řízení
VHS – vodohospodářská infrastruktura
VS – vodárenský soubor
VŠ – vysoká škola
VTP – vědeckotechnický park
ZMP – Zastupitelstvo města Plzně
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
ZŠ – základní škola
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