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Úvod 

Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 313 ze dne 21. 6. 2018 byl schválen Strategický plán 
města Plzně (dále jen SPMP). Hlavním nástrojem implementace SPMP je tzv. akční plán, který 
obsahuje přehled zásadních projektů, které mají přispět k rozvoji města v daném období. Akční 
plán vychází ze SPMP, podrobněji jej rozpracovává a vzhledem k tomu, že je zpracováván na 
kratší časový horizont může pružněji a variabilněji reagovat na možnosti rozpočtu města, 
a především vyhodnocení jeho naplňování z předchozích let.  

Projekty uvedené v akčním plánu jsou z různých oblastí, ale navzájem se doplňují tak, 
aby systematicky naplňovaly aktivity, opatření a cíle stanovené ve strategickém plánu a bylo 
využito synergických efektů, které mezi sebou mají. 

Součástí implementace strategického plánu je také zapojování občanů do projednávání záměrů 
města, které významně ovlivní prostředí, ve kterém žijí, pracují, studují či tráví volný čas. 

Postup při zpracování Akčního plánu 2021 
Akční plán je zpracováván pravidelně na každý rok a zohledňuje dostupné finanční zdroje města, 
jeho personální a technické možnosti a musí umožnovat efektivní fungování města jako celku. 

Akční plán se zpracovává ve dvou fázích. První fáze zahrnuje sběr návrhů projektů ze strany 
jednotlivých nositelů aktivit a vyhodnocení jejich souladu se SPMP. Připravený návrh akčního 
plánu obsahuje jak projekty, které pokračují z předchozích let a mají zajištěné financování, tak 
i návrhy na nové projekty.  

Jedním z podkladů pro přípravu AP 2021 je také vyhodnocení akčního plánu na rok 2019. 
Pravidelné vyhodnocování akčního plánu je součástí procesu evaluace SPMP, který představuje 
zpracování informací získaných v rámci monitoringu uvedených projektů. Toto vyhodnocení 
slouží nejen jako informace o tom, jaké projekty byly splněny, ale je zároveň doporučením, na 
jaké aktivity a opatření se v následujícím období zaměřit. 

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto zpracovatel akčního plánu, každoročně zajišťuje 
sběr návrhů projektů ze strany jednotlivých nositelů aktivit SPMP a vyhodnocuje jejich soulad se 
Strategickým plánem města Plzně. Na základě získaných informací připravuje návrh akčního 
plánu, který je společně s hodnocením za příslušný rok předložen koordinační a řídící skupině 
k projednání a následně je poskytnut nositelům projektů jako podklad pro přípravu rozpočtu 
města na následující rok.  

V následné fázi je akční plán již konkrétním výstupem obsahujícím seznam projektů, které mají 
zajištěné financování a jsou v souladu s rozpočtem města na příslušný rok. Součástí seznamu jsou 
i projekty, které doposud nemají stanovené finanční nároky, neboť jejich případné pokračování 
je podmíněno rozhodnutím orgánů města.  

Projekty, uvedené v akčním plánu, jsou řazeny dle strategických cílů a jsou přiřazeny ke 
stanoveným opatřením, které tak naplňují.  

Činnosti a informace uvedené ve výhledech akčního plánu budou realizovány dle finančních 
možností rozpočtu města. Celkové finanční částky u jednotlivých projektů jsou orientační 
a mohou se změnit v souvislosti se zpracováním podrobnější dokumentace či s případnými 
změnami v rozpočtu města.    

Přílohou tohoto akčního plánu je také výhled neboli tzv. „zásobník projektů“, obsahující seznam 
projektů, které by se měly začít připravovat nebo realizovat v následujících letech. Tento zásobník 
není uzavřen a je průběžně doplňován o projekty, které svým charakterem naplňují cíle, opatření 
a vizi Strategického plánu města Plzně. 
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Celkové shrnutí vyhodnocení AP2019 
Na základě zjištěných informací o stavu jednotlivých projektů, lze konstatovat, že se městu daří 
plnit úkoly, které si v akčním plánu pro rok 2019 stanovilo. Cílem vyhodnocení není jenom 
poukázat na dosažené úspěchy, 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.   

V souvislosti s vyhlášenými vládními opatřeními z důvodu boje s pandemií lze s vysokou 
pravděpodobností předpokládat, že dopady těchto opatření budou mít vliv na budoucí investice 
města. Příprava či realizace některých projektů uvedených v jednotlivých akčních plánech tak 
může být přerušena nebo posunuta na pozdější dobu.   

Nicméně by město mělo i nadále usilovat o podporu místní ekonomiky a zkvalitňování života ve 
městě jako takovém. S ohledem na tuto situaci byl připraven i předkládaný návrh AP na rok 2021. 

Podrobné hodnocení a doporučení pro jednotlivá opatření AP2019 je uvedené vždy u příslušného 
opatření v příloze tohoto dokumentu. Součástí této přílohy jsou také informace o plnění 
jednotlivých projektů za rok 2019. 

 

Cíl 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech 

generací 

Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a trávení volného 

času 

Kvalita života je ovlivněna několika faktory, proto je toto opatření velmi široké a zahrnuje více 
oblastí života ve městě. Jedna z nejdůležitějších je prostředí, ve kterém lidé žijí, tzn., jak dobře 
bydlí, jak mohou trávit volný čas a v jaké docházkové vzdálenosti mají občanskou vybavenost. 
Proto je důležité stále zlepšovat městské prostředí, a to jak úpravami stávajících veřejných 
prostranství, tak i realizací nových, revitalizací vnitrobloků na sídlištích a vytvářením nových 
odpočinkových míst. I nadále je také třeba zkvalitňovat kulturní a sportovní infrastrukturu a tím 
podporovat volnočasové a zájmové aktivity občanů. Další prioritou i do nadcházejících let zůstává 
zvyšování kvality a kapacity vzdělávacích zařízení.  

Projekty v realizaci: 

1. 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. 

2021: dokončení regenerace plochy, oprava parkových cest, instalace mobiliáře 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 15 mil. Kč (financování zajištěno) 
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2. Park za Plazou 

Popis projektu: Kultivace prostoru a revitalizace parku za Plazou, vybudování veřejného sportoviště. 

2021: dokončení projektové dokumentace a realizace 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 35 mil. Kč (financování zajištěno) 

3. Vnitroblok Krašovská 

Popis projektu: Ve vnitrobloku vznikne několik dětských hřišť a jedno multifunkční hřiště i mobiliář 
vhodný pro seniory. Přibyde také vodní prvek a veřejné osvětlení. Počítá se i se vznikem místa s kavárnou, 
které poslouží jako prostor pro setkávání a pořádání různých akcí. 

2021: zahájení a dokončení realizace 

Nositel: UMO1 

Celkové finanční nároky projektu: cca 17 mil. Kč (financování zajištěno) 

4. Vnitroblok Sokolovská č. p. 25-39 

Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku Sokolovská č. p. 25-39. Jedná se zejména o obnovu stávajícího 
sportoviště, obnova a doplnění mobiliáře, doplnění herních prvků pro děti, výsadba nových stromů 
a vytvoření zákoutí pro seniory. 

2021: realizace projektu 

Nositel: ÚMO1 

Celkové finanční nároky projektu: financování zajištěno z rozpočtu nositele.  

5. Plavecký bazén na Slovanech 

Popis projektu: Postupná rekonstrukce objektu dle zpracované studie rozvoje plaveckého bazénu na 
Slovanech. 

2021: dokončení propojení hlavního vstupu s novým dětským bazénem, zpracování projektové 
dokumentace k saunovému světu. (financování zajištěno) 

Výhled: realizace saunového světu (cca 25 mil. Kč) 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 315 mil. Kč (odhad nositele) 

6. 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: beachvolejbalové kurty, 
nafukovací hala, víceúčelové hřiště. 

2021: dokončení první etapy (220 mil. Kč – financování zajištěno) 

Výhled: realizace druhé etapy  

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 300 mil. Kč (odhad dle studie 2015) 
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7. Víceúčelová sportovní hala Krašovská 

Popis projektu: Výstavba multifunkční haly. 

2021: zahájení výstavby  

Výhled: dokončení 2022 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 180 mil. Kč (financování zajištěno) 

8. Revitalizace zázemí tréninkového centra mládeže  

Popis projektu: Revitalizace zázemí pro tréninkové centrum mládeže ve Štruncových sadech. 

2021: realizace a dokončení stavby  

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 80 mil. Kč (financování zajištěno částečně - 40 mil. Kč) 

z rozpočtu nositele) 

9. Rekonstrukce budovy 20. ZŠ, Brojova 13 

Popis projektu: Rozšíření kapacit odborných učeben školy nástavbou objektu, vč. vybudování tělocvičny. 

2021: dokončení stavby 

Nositel: OI MMP, 20. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 40 mil. Kč (financování zajištěno) 

10. Rekonstrukce budovy 2. ZŠ, Schwarzova 20 

Popis projektu: Rozšíření kapacit odborných učeben vybudováním půdní vestavby a přístavbou školy. 

2021: projektová příprava dokončena, zahájení stavby 

Výhled: dokončení stavby 2022 

Nositel: OI MMP, 2. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 35 mil. Kč (financování zajištěno) 

11. Snížení energetické náročnosti budovy 14. ZŠ 

Popis projektu: Snižování energetické náročnosti budovy 14. ZŠ, Zábělská 25. 

2021: zahájení realizace, získaná dotace z OPŽP 

Výhled: dokončení realizace 2022 

Nositel: OI MMP, 14. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 60 mil. Kč (financování zajištěno)  
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Projekty v přípravě: 

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). 

2021: získání ÚR a zahájení zpracování DSP (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace se předpokládá po roce 2023 

Nositel: OI MMP, ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 180 mil. Kč (odhad dle DÚR 2019, financování částečně zajištěno 
– 80 mil. Kč, předpoklad podpory z nadace Proměny ve výši 25 mil. Kč) 

13. Vnitroblok Lábkova 

Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku Lábkova 61-73. 

2021: zpracování DSP (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 18 mil. Kč (odhad dle DÚR 2018) 

14. Stavební úpravy areálu Manětínská 30 

Popis projektu: Revitalizace stávajícího objektu, kdy zásadní část se bude týkat prostoru restaurace 
a bývalého minigolfu. Úprava stávajícího hřiště, doplnění mobiliáře a umístění dětských herních prvků.  

2019: dokončení projektové dokumentace 

Výhled: realizace projektu plánovaná na rok 2022 

Nositel: ÚMO1 

Celkové finanční nároky projektu: zpracování dokumentace bude hrazeno z rozpočtu nositele.  

15. Revitalizace Selské návsi v Černicích 

Popis projektu: Revitalizace Selské návsi v Černicích. 

2021: dopracování dalších stupňů projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace  
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16. Objekt Klatovská 19 

Popis projektu: Celková rekonstrukce objektu, obnova památkově chráněných prostorů, vybudování muzea 
gen. Pattona. 

2021: zpracování DSP (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, Plzeň – Turismus 

Celkové finanční nároky projektu: cca 120 mil. Kč (odhad dle studie 2017) 

17. Rozšíření lukostřelnice v areálu Štruncovy sady 

Popis projektu: Modernizace střelnice vč. vybudování zázemí pro zimní střílení. 

2021: dokončení projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 50 mil. Kč (odhad nositele) 

18. Zázemí a rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej u 4. ZŠ 

Popis projektu: Vybudování zázemí pro pozemní hokej u 4. ZŠ, včetně rekonstrukce hřiště a atletického 
oválu. 

2021: dokončení projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 65 mil. Kč (odhad nositele) 

19. Sportovní areál pro SK Neslyšící 

Popis projektu: Vybudování hřiště pro SK Neslyšící v areálu Krašovská jako náhrada za stávající areál.  

2021: dopracování projektové dokumentace 

Výhled: zahájení realizace projektu v roce 2022 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 40 mil. Kč (financování zajištěno) 

20. Rekonstrukce budovy 26. ZŠ, Skupova 22  

Popis projektu: Rozšíření kapacit školy vybudováním přístavby školy. 

2021: dokončení projektové přípravy (financování zajištěno) 

výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, 26. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 70 mil. Kč (odhad nositele dle předchozích projektů) 
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21. Rekonstrukce budovy 13. ZŠ, Habrmannova 45 

Popis projektu: Rozšíření kapacit odborných učeben školy nástavbou objektu. 

2021: projektová příprava dokončena  

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, 13. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 78 mil. Kč (odhad nositele dle předchozích projektů) 

22. Rekonstrukce budovy 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33-35  

Popis projektu: Rozšíření kapacit školy nástavbou objektu a vybudování 2 hřišť 

2021: zahájení projektové přípravy, projektová příprava na 1 hřiště dokončena 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, 15. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě dokumentace, náklady na 1 hřiště 7 mil. Kč 

23. Výstavba tělocvičny 22. ZŠ, Na Dlouhých 49  

Popis projektu: Výstavba tělocvičny pro potřeby 22 ZŠ a pro veřejnost jako doplnění sportovních možností 
na území obvodu. 

2021: projektová příprava (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, 22. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace  

Projekty neinvestičního charakteru: 

24. Metodika udělování grantů na úpravu veřejných prostranství 

Popis projektu: Zpracování metodiky a zásad pro udělování grantů na úpravu veřejných prostranství pro 
městské obvody. 

2021: zpracování a projednání zásad  

Výhled: vyhlášení grantů jednotlivými městskými obvody 

Nositel: ÚKRMP, MO 

Celkové finanční nároky projektu: příprava zásad bude financována z rozpočtu nositele  

25. Bezpečná Plzeň 

Popis projektu: Realizace projektů napomáhajících zvyšovat bezpečnost občanů ve městě. 

2021: Bezpečnostní audity v ZŠ, informační kampaň pro veřejnost. 

Výhled: projekty tohoto typu budou realizovány i v následujících letech 

Nositel: BEZP MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1,5 mil. Kč/rok (financováno z rozpočtu nositele) 
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26. 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.  

2021: Hrdinové Plzně (besedy s veřejností, ukázka techniky), podpora akce „Respektuj 18“ (Prokop Cup), 
projekt realita kybersvěta II. – systém školení pro zástupce NNO a posléze jejich rozšíření na jednotlivé 
ZŠ. 

Výhled: projekty tohoto typu budou realizovány i v následujících letech 

Nositel: BEZP MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1 mil. Kč/rok (financováno z rozpočtu nositele) 

27. 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. 

Výhled: projekty tohoto typu budou realizovány i v následujících letech 

Nositel: BEZP MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1 mil. Kč/rok (financováno z rozpočtu nositele) 

28. Podpora tradiční spolkové činnosti a činnosti profesních spolků a asociací v oblasti 
kultury 

Popis projektu: Zajištění kontinuálního financování kulturních aktivit z rozpočtu statutárního města Plzeň 
prostřednictvím dotačního systému OK MMP 

Nositel: OK MMP 

Celkové finanční nároky projektu: 8,5 mil. Kč/rok (financováno z rozpočtu nositele) 

Opatření 1.2 Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně  

Podpora jednotlivých druhů dopravy, přechod od automobilu k udržitelným formám dopravy 
a snižování dopravní zátěže ve městě jsou jedněmi z cílů postupně naplňovaného Plánu udržitelné 
mobility Plzně (PUMP). Pro převedení části dopravy z centra města je nezbytné dokončit městský 
okruh (MO), vybudovat záchytná parkoviště a zklidnit centrum města omezením parkování 
a průjezdy aut. Zajištění dobré provázanosti jednotlivých druhů dopravy umožní cestujícímu 
zvolit nejvhodnější kombinaci odpovídající jeho potřebám. Neméně důležitá je také podpora 
ekologických forem dopravy ať již rozvojem elektrifikace MHD nebo výstavbou infrastruktury 
pro pěší a cyklisty.  
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Projekty v realizaci: 

29. Městský okruh Křimická – Karlovarská 

Popis projektu: Dobudování západní části MO (úsek Křimická – Karlovarská). 

2021: pokračování v realizaci  

Výhled: dokončení stavby 2023 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2,1 mld. Kč, město cca 390 mil. Kč (financování zajištěno) 

30. I/20 Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa 

Popis projektu: Dobudování východní části MO v úseku Plaská – Na Roudné.  

2021: pokračování v realizaci 

Výhled: dokončení stavby 2022 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: cca 620 mil. Kč, město cca 150 mil. Kč (financování zajištěno) 

31. Rekonstrukce Červenohrádecké  

Popis projektu: Kompletní rekonstrukce komunikace Červenohrádecká včetně vybudování stezky pro pěší 
a cyklisty v úseku od Staroveské po ulici K Bukovci. 

2021: zahájení realizace úseku od Fořtovny do Červeného hrádku, včetně vybudování chodníku. 

Výhled: příprava dokumentace pro další úseky a jejich realizace 

Nositel: OI MMP, SÚS PK 

Celkové finanční nároky projektu: 1. úsek cca 40 mil. Kč (financování zajištěno) 

32. Parkoviště P+R Bory 

Popis projektu: Vybudování parkoviště P+R v návaznosti na prodloužení TT na Borská pole. 

2021: zahájení a dokončení stavby 2021 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 140 mil. Kč (zajištěno 50 mil. Kč), navýšení nákladů na základě 
zpracovaní podrobnější dokumentace. Předpoklad finančního krytí z Fondu MP pro kofinancování 
dotovaných projektů ve výši 90 mil. Kč v případě přidělení dotace. 

33. Rekonstrukce TT Plaská  

Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku Studentská – Tachovská včetně instalace zelených rozchodníků. 

2021: zahájení a dokončení stavby 2021 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 43 mil. Kč (financování zajištěno) 
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34. Obnova vozového parku 

Popis projektu: Pravidelná obnova vozového parku PMDP pro veřejnou dopravu v Plzni.  

2021: pořízení nových vozů pro elektrické trakce  

Výhled: obnova vozidel elektrické trakce bude probíhat až do roku 2025 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2,7 mld. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

35. Rekonstrukce vozovny Slovany 

Popis projektu: Rekonstrukce vozovny tramvají na Slovanech. 

2021: pokračování realizace stavby 

Výhled: dokončení 2022 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1,4 mld. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

Projekty v přípravě: 

36. 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. 

2021: projektová příprava (rozpočet ŘSD ČR) 

Výhled: realizace 2026-2029  

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: cca 600 mil. Kč (odhad ŘSD ČR), podíl města bude upřesněn na základě 
podrobnější dokumentace 

37. I/20 Jasmínová – Jateční 

Popis projektu: Dobudování východní části MO v úseku Jasmínová – Jateční (Rokycanská).  

2021: projektová příprava (rozpočet ŘSD ČR) 

Výhled: realizace 2027-2031 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: 2,5 mld. Kč, podíl města cca 200 mil. Kč (odhad ŘSD ČR) 

38. I/20 Jateční – Na Roudné 

Popis projektu: Dobudování východní části MO v úseku Jateční – Na Roudné. 

2021: projektová příprava (rozpočet ŘSD ČR) 

Výhled: realizace 2025-2029 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: 2,5 mld. Kč, podíl města cca 400 mil. Kč (odhad ŘSD ČR) 
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39. 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.  

2021: na základě odsouhlasené technické studie bude zpracováno zadání pro DÚR a projednání aktualizace 
územní studie Plzeň – Karlovarská,  

Výhled: zahájení stavby dle finančních možností rozpočtu města, předpoklad 2025  

Nositel: ÚKRMP, ŘSD ČR, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 570 mil. Kč (odhad ŘSD ČR, studie 2019), podíl města bude 
upřesněn na základě podrobnější dokumentace. 

40. Rekonstrukce Lobezské ulice  

Popis projektu: Kompletní rekonstrukce komunikace Lobezská v rozsahu mezi křižovatkami s ulicí 
Sladkovského a s ulicí Částkova. 

2021: dopracování projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: výstavbu je třeba koordinovat s ostatními stavbami v daném území. 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 110 mil. Kč (odhad dle DSP 2019) 

41. Parkovací objekt Habrmannova (bazén Slovany) 

Popis projektu: Výstavba nového parkovacího domu místo stávajícího parkoviště u bazénu na Slovanech, 
včetně úpravy okolí. 

2021: zpracování DSP (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 150 mil. Kč (odhad nositele) 

42. P+R Světovar – konečná tramvaje č. 2 

Popis projektu: Výstavba P+R u konečně tramvaje č. 2 na Světovaru. 

2021: jednání o majetkovém řešení, výkupy nebo směny pozemků 

Výhled: zahájení zpracování DÚR, další stupně projektové dokumentace, realizace 

Nositel: MAJ MMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě jednání s vlastníkem pozemků  
a podrobnější dokumentace  

43. Obratiště Košutka 

Popis projektu: Úprava stávající točky na Košutce z důvodu odstavování tramvají přes noc. 

2021: dopracování projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 250 mil. Kč (odhad dle DÚR 2018) 
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44. Rekonstrukce TT Dobrovského – Máchova  

Popis projektu: Rekonstrukce TT včetně úpravy Klatovské v úseku Sukova – Máchova. 

2021: příprava projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP, SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 340 mil. Kč (odhad dle DÚR 2018) 

45. Rekonstrukce TT Sady Pětatřicátníků – Dobrovského 

Popis projektu: Rekonstrukce TT Klatovská v úseku sady Pětatřicátníků – Belánka – Dobrovského. 

2021: dokončení projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP, SVSMP, Vodárna Plzeň, a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 340 mil. Kč (odhad dle DÚR 2017) 

46. Rekonstrukce TT nám. Republiky – Zbrojnická  

Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku nám. Republiky – Zbrojnická. 

2021: dokončení projektové dokumentace 

výhled: zahájení a dokončení stavby v roce 2022 

Nositel: SVSMP, VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 21 mil. Kč (financování zajištěno) 

47. Rekonstrukce TT Přemyslova, Skvrňanská 

Popis projektu: Rekonstrukce TT Přemyslova, Skvrňanská, úsek sady Pětatřicátníků – Vejprnická. 

2021: příprava projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: termín realizace není stanoven 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 150 mil. Kč (odhad dle DÚR) 

48. 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. 

Mže mezi lávkou a mezi ZOO 

Výhled: zpracování projektové dokumentace a příprava realizace (financování zajištěno)  

Nositel: OI MMP, SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 50 mil. Kč (odhad nositele dle předchozích projektů) 
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49. Lávka pod soutokem Radbuzy a Úhlavy 

Popis projektu: Výstavba lávky pod soutokem Radbuzy a Úhlavy. 

2021: zpracování DSP (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: zahájení stavby po roce 2022 

Nositel: SVSMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 33 mil. Kč (DÚR 2019) 

50. 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). 

2021: dopracování DÚSP (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: realizace 2022 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 20 mil. Kč (odhad nositele dle předchozích projektů) 

Projekty neinvestičního charakteru: 

Preference MHD 

Popis projektu: Realizace opatření zlepšujících preferenci MHD ve městě. 

2021: příprava a projednání variant možných dopravních opatření pro zlepšení plynulosti provozu MHD 
(např. okružní křižovatka Částkova – Francouzská, vyhrazený pruh Malostranská) 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1 mil. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

51. Chytré parkování 

Popis projektu: Zavedení/testování systému tzv. chytrého parkování včetně pořízení parkovací aplikace 

2021: rozšíření do dalších částí města, rozvoj zóny placeného parkování 

Nositel: PMDP a.s., SITMP, SVSMP, SPORT MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude hrazeno z rozpočtu nositele 

52. Podpora elektromobility 

Popis projektu: Podpora rozvoje elektromobility ve městě. 

2021: Vytvoření koncepce e-mobility pro město Plzeň, testování nabíjecí stanice pro elektromobily 
připojené do trakční sítě veřejné dopravy 

Nositel: PMDP a.s., SITMP, SVSMP, SPORT MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude hrazeno z rozpočtu nositele 
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53. Podmínky pro zkapacitnění západního okruhu v úseku Folmavská – Studentská 

Popis projektu: Identifikace a přehled všech potřeb, které s rozšířením okruhu souvisí a bude třeba zajistit 
např. vazby na stávající stavbu. 

2021: zpracování a schválení dokumentu  

Nositel: ÚKRMP, OI MMP a další organizace 

Celkové finanční nároky projektu: zpracování podmínek bude hrazeno z rozpočtu nositele 

Opatření 1.3 Zajistit udržitelnou síť kvalitních sociálních služeb vč. 

služeb návazných a podpora zdravého životního stylu obyvatel 

V Plzni funguje kvalitní síť sociálních služeb. V důsledku stárnutí obyvatel bude 

v následujících letech stoupat počet jejích uživatelů, ať již přirozeným demografickým vývojem 

nebo spádovostí krajské metropole. Proto bude nutné rozšiřovat kapacity zejména odpovídajících 

pobytových zařízení a zároveň terénních sociálních služeb, vč. služeb návazných, a jejich 

zkvalitňování v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Projekty v realizaci: 

54. 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, 
jež se o postižené starají, osoby odcházející z dětských domovů či pěstounské péče. 

2021: zahájení výstavby druhé etapy 

Výhled: dokončení všech etap 2023 

Nositel: OI MMP, BYT MMP, OSS MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 400 mil. Kč (financování zajištěno) 

55. 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. 

2021: dokončení stavby 

Nositel: OZS - správa domů 

Celkové finanční nároky projektu: cca 50 mil. Kč (financování zajištěno) 
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Projekty v přípravě: 

56. Přístavba objektu Klatovská 90  

Popis projektu: Přístavba provozní budovy pro účely pečovatelské služby. 

2021: dokončení projektové dokumentace (financování zajištěno)  

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP, MÚSS 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč 

57. Polyfunkční objekt pro seniory 

Popis projektu: Výstavba domova se zvláštním režimem v ul. Mezi Stadiony (kapacita 82 lůžek). 

2021: dokončení projektové dokumentace  

Výhled: zahájení realizace 2022 

Nositel: OI MMP, Domovinka – sociální služby, o.p.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 175 mil. Kč (financování zajištěno) 

58. Revitalizace domů v ulici Korandova 

Popis projektu: revitalizace domů v Korandově ulici 7, 9, a 11. 

2021: zpracování projektové dokumentace 

Výhled: zahájení realizace v roce 2022 

Nositel: OZS – správa domů 

Celkové finanční nároky projektu: cca 80 mil. Kč (financování zajištěno) 

59. Rekonstrukce objektu Wenzigova – azylový dům 

Popis projektu: Vybudování nových zařízení pro lidi bez domova v objektu Wenzigova 3 a 5. 

2021: dokončení přípravy projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OSZ – správa domů, BYT MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 90 mil. Kč (financování zajištěno částečně ve Fondu MP pro 
kofinancování dotovaných projektů ve výši 30 mil. Kč) 

60. Denní stacionář Človíček 

Popis projektu: Výstavba objektu pro klienty denního stacionáře (osoby s mentálním nebo kombinovaným 
postižením) v Zadních Skvrňanech. 

2021: získání územního rozhodnutí 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: ÚKRMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 150 mil. Kč (studie 2018) 
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Projekty neinvestičního charakteru: 

61. Studie „Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? 

Popis projektu: zpracování výzkumu a jednotné koncepce pro řešení bezdomovectví, jejíž cílem je 
navrhnout efektivní, pro širokou veřejnost přijatelná a pozitivně vnímaná opatření. 

2021: zpracování dokumentu 

Nositel: BYT MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude hrazeno z rozpočtu nositele 

Opatření 1.4 Doplnit chybějící vodohospodářskou infrastrukturu 

v urbanizovaných částech města a posílit provozní spolehlivost 

a bezpečnost stávajících systémů technické infrastruktury 

Komfort bydlení je v některých lokalitách snížen chybějícím napojením na veřejný vodovod nebo 
kanalizaci, proto je nutné doplnit chybějící vodohospodářskou infrastrukturu a zvýšit komfort 
technické obsluhy území na úroveň, která je běžná v ostatních částech města. Návrhy na doplnění 
a zásadní obnovu vodohospodářské infrastruktury jsou součástí příslušných generelů1 
a schválených Priorit vodohospodářských staveb města, které definují konkrétní projekty, které 
jsou postupně realizovány. 

Projekty v realizaci: 

62. Retenční nádrž Vinice  

Popis projektu: Vybudování RN Vinice, která je podmiňující investicí pro výstavbu II. etapy západní části 
MO. 

2021: dokončení výstavby  

Nositel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 230 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele) 

63. Rekonstrukce Roudenského kanalizačního sběrače 

Popis projektu: Rekonstrukce Roudenského sběrače, která je podmiňující investicí pro výstavbu II. etapy 
západní části MO. 

2021: dokončení stavby  

Nositel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 100 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele) 

  

                                                      
1 Generel zásobování města Plzně pitnou vodou – aktualizace, schváleno usnesením ZMP č. 335 ze dne 23. 6. 2016  

Generel odvodnění města Plzně – aktualizace, schváleno usnesením ZMP č. 481 ze dne 4. 3. 2014 
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64. 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. 

2021: pokračování realizace stavby  

Výhled: dokončení stavby 2022 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 260 mil. Kč (financování zajištěno) 

Projekty v přípravě: 

65. Vodovod a kanalizace Výsluní 

Popis projektu: Výstavba kanalizace a vodovodu. 

2021: zpracování projektové dokumentace na druhou část 1. etapy (financování zajištěno) 

Výhled: projektová příprava 2. etapy. 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 500 mil. Kč (1. etapa 1. část – DPS)  

66. Vodovod a kanalizace Malesice 

Popis projektu: Vybudování vodovodu a kanalizace v Malesicích. 

2021: dokončení projektové dokumentace na 1. etapu vodovodu (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 250 mil. Kč (odhad nositele) 

67. 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). 

2021: dokončení projektové dokumentace pro II. etapu část A (financování zajištěno), vyřešení 
majetkoprávních vztahů 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 250 mil. Kč (odhad nositele) 

68. Havarijní zdroj surové vody 

Popis projektu: Realizace havarijního zdroje surové vody v Českém údolí. 

2021: aktualizace projektové dokumentace 

Výhled: realizaci je třeba zkoordinovat s VS Litice 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 210 mil. Kč (odhad dle priorit vodohospodářských staveb města 
Plzně 2012).  
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69. Kanalizace Bručná 

Popis projektu: Výstavba kanalizace s a její napojení do Úslavského kanalizačního sběrače. 

2021: zpracování projektové dokumentace  

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 55 mil. Kč (odhad nositele) 

70. 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. 

2021: projektová příprava 1. etapy, jejíž součástí jsou oba vodojemy. 

Výhled: další stupně projektové dokumentace, realizace. 

Nositel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 200 mil. Kč (odhad dle priorit vodohospodářských staveb města 
Plzně 2012).  

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 k opatřením, kde je nutné počítat s kontinuálním 
plněním. Jedná se zejména o zvyšování kvality a modernizaci vybavení pro studium technických 
a přírodovědných oborů u žáků základních i středních škol.  

Město Plzeň pokračuje v investicích do modernizace technologického vybavení na svých 
základních školách. V uplynulém roce byly dokončeny rekonstrukce datových sítí na pěti z nich.  
V současné době tak mají všechny plzeňské základní školy novou datovou síť, která zajistí rychlé, 
kvalitní a bezpečné připojení do 1 GB přenosové rychlosti. 

Doporučení pro AP2021: 

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 dále na všech 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.  

V současné době se trh práce potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly nejen v oblastech 
technických a přírodovědných oborů ale také v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.  

Hlavním cílem tedy i nadále zůstává podpora zájmu žáků základních a středních škol o výše 
uvedené obory. Pozornost by měla být směřována na modernizaci podmínek pro výuku 
vyjmenovaných oborů, ale také o organizování volnočasových aktivit, ve kterých se předpokládá 
podnícení zájmů žáků o tyto oblasti.   
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Projekty neinvestičního charakteru: 

71. 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. 

Výhled: projekty tohoto typu budou realizovány i v následujících letech. 

Nositel: SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 7 mil. Kč/rok (hrazeno z rozpočtu nositele) 

72. Technologická centra na ZŠ 

Popis projektu: Vybavení ZŠ pro práci s materiálem a získání manuálních dovedností. 

2021: dobudování centra na ZŠ Bolevecká jako pilotního projektu, zadání studie pro 11. ZŠ 

Výhled: rozšíření na další základní školy, případně na mateřské školy. 

Nositel: OŠMT MMP 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositele 

73. 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. 

2021: projekty START Plzeň, DIGI Plzeň, SMART Plzeňáčci, PROSIT II.  

Výhled: projekty tohoto typu budou realizovány i v následujících letech. 

Nositel: OŠMT MMP, jednotlivé ZŠ a MŠ 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositele 

Opatření 2.2 Vytvářet podmínky pro podporu podnikání 

V roce 2019 město Plzeň v místě bývalého pivovaru Světovar projekčně připravilo projekt 
vědeckotechnického parku pro inovační firmy „TechTower“. Pro vývojové aktivity a inovační 
podnikání jsou také určeny nově zrekonstruované prostory tzv. co-working, které v centru města 
Plzně nabízí BIC Plzně. 

Propracovaný koncept podpory technického vzdělávání 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, „Startup Weekend“ zaměřený na 
reálnou simulaci rozjezdu vlastního podnikání, a „Výzvy“ - celoroční soutěž pro studenty 
středních a vysokých škol, ve které jsou ve formě projektů studentům nabízena témata, která 
město Plzeň a regionální podnikatelé potřebují vyřešit. Druhý ročník festivalu Inovujeme Plzeň, 
který v roce 2019 hostil areál DEPO2015, představil zájemcům zejména pak studentům 
technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních 
firem nebo výzkum z univerzitního prostředí vč. celé řady zajímavých přednášek. 

Jako vhodná forma podpory pro posílení inovačních aktivit firem se osvědčil Program 
Plzeňské podnikatelské vouchery, který pravidelně ve spolupráci s BIC Plzeň vyhlašuje město 
Plzeň.  
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Doporučení pro AP2021: 

Jednou z hlavních podmínek pro rozvoj podnikání ve městě, je vytvoření kvalitních prostorů vč. 
odpovídající infrastruktury, které usnadní firmám jejich rozhodnutí, zdali si Plzeň vyberou jako 
vhodné místo pro své podnikání.  Mezi oblasti, na které se chce město Plzeň zaměřit, patří 
primárně vývojové a inovační aktivity. 

Na všech stupních vzdělávacího systému je nezbytné podporovat rozvoj podnikavosti studentů 
a vytvářet další motivační programy pro zahájení podnikatelské činnosti. Zároveň je třeba 
podporovat vznik a lokalizaci inovativních, znalostně intenzivních firem, rozvoj malých a 
středních firem a směřovat podporu rovněž směřovat 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 v realizaci: 

74. 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.  

2021: dokončení a zajištění vnitřního vybavení 

Nositel: OI MMP, SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 740 mil. Kč (financování zajištěno) 

75. Technologické centrum BIC Plzeň  

Popis projektu: Rekonstrukce technologického centra v Teslově 1, které vznikne na základě stávající 
původně armádní budovy částečně rekonstruované v roce 2001 v areálu stávajícího vědeckotechnického 
parku Plzeň na Borských polích. 

2021: realizace stavby (podmíněno obdržením dotace ITI) 

Nositel: BIC Plzeň 

Celkové finanční nároky projektu: realizováno z rozpočtu nositele a dotace ITI  

Projekty v přípravě: 

76. DEPO 2015  

Popis projektu: Rekonstrukce dvou hal (Kavárna + výstavní síň, Klempírna a přilehlé prostory). 

2021: dokončení projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 250 mil. Kč (odhad dle studie 2019)  
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Projekty neinvestičního charakteru: 

77. Služby sítě Enterprise Europe Network 

Popis projektu: BIC Plzeň je partnerem celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která se zabývá 
poskytováním služeb této sítě na podporu podnikání a inovací ve firmách. 

2021: realizace projektu BISONet PLUS4 a poskytování služeb  

Nositel: BIC Plzeň 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositele, EK a MPO ČR 

78. 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.   

Výhled: projekt bude realizován i v následujících letech 

Nositel: SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositele 

79. 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).  

2021: vyhlášení výzvy, zapojení soukromých firem do financování projektů 

Výhled: projekt bude realizován i v následujících letech 

Nositel: SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 0,5 mil. Kč/rok (hrazeno z rozpočtu nositele) 

80. 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.  

2021: Vyhlášení dalšího ročníku soutěže s rozšířením do dalšího území mimo Plzeňský kraj 

Nositel: SPORT MMP, Plzeňský kraj 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1,5 mil. Kč (financování zajištěno) 

81. Plzeňské podnikatelské vouchery 

Popis projektu: Program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci.  

2021: vyhlášení výzvy pro podání žádostí o dotaci 

Výhled: projekt bude realizován i v následujících letech 

Nositel: BIC Plzeň s.r.o., EU MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2 mil. Kč/rok (financování zajištěno) 
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82. Inkubace a akcelerace firem  

Popis projektu: Podpora vzniku a rozvoje začínajících inovačních firem (start-upů) a rozvoje stávajících 
malých a středních firem v jejich posunu směrem k inovacím. Věcně může být podpora složená např. 
z mentoringu, odborných služeb, poradenství, vzdělávání v podnikatelských tématech či poskytnutí prostor 
k podnikání. Vždy však bude přizpůsobena na míru konkrétní firmě z plzeňského regionu. 
2021: Příprava, realizace a pokračování vzdělávacích programů a kurzů pro podporu/zahájení podnikání. 
Pomoc při internacionalizaci již existujících firem. 

Výhled: projekt bude realizován i v následujících letech 

Nositel: Plzeňský kraj, RRA PK, BIC Plzeň s.r.o. 

Celkové finanční nároky projektu: bude hrazeno z rozpočtu nositelů 

Cíl 3 Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit 

připravenost na změny klimatu 

Opatření 3.2 Posílit modrou infrastrukturu ve městě 

Jedním z významných celoměstských problémů s mnoha důsledky je dosavadní velmi špatné 
hospodaření s dešťovými vodami. Efektivním protipovodňovým opatřením je podpora 
přirozených či přírodě blízkých ekosystémů, tvorba infiltračních zařízení k zadržování dešťové 
vody a jejího následného využití jako vody užitkové. U nově zastavovaných a rekonstruovaných 
ploch je nutné počítat s opatřením pro zasakování či využívání dešťových vod. 

Projekty v realizaci: 

83. Rekonstrukce střech 4. ZŠ 

Popis projektu: Rekonstrukce střech na budovách školy s instalací zelených střech na vybraných budovách 
včetně vybudování a instalace monitorovacích čidel. 

2021: realizace stavby 2021, kvůli získání dotace je třeba provázat s dalšími projekty v dané lokalitě 

Nositel: OI MMP, 4. ZŠ, UKEP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 40 mil. Kč (financování zajištěno ve Fondu MP pro kofinancování 
dotovaných projektů v případě přidělení dotace) 

Projekty v přípravě: 

84. Zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníku 

Popis projektu: Zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníku. 

2021: zpracování projektové dokumentace na tři vybrané varianty řešení (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: další stupně projektové dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: náklady na projekt budou hrazeny z rozpočtu nositele 
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85. MK Zavadilka 

Popis projektu: Stavební úprava šesti ulic na Zavadilce. 

Zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníku. 

2021: zpracování DSP pro ulici Janáčkova, která se bude více zabývat zasakováním a retenováním 
srážkových vod (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: realizace ulice Janáčkova a projektový příprava dalších úseků 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 23 mil. Kč (DUR 2018) 

86. Revitalizace Klotzova rybníčku a vodoteče 

Popis projektu: Revitalizace bývalého Klotzova rybníčku 
2021: další stupeň projektové dokumentace (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: realizace stavby 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2,4 mil. Kč (DUR 2020) 

87. Odvedení podzemních vod z krytu 4. ZŠ 

Popis projektu: Odvedení podzemních vod z krytu 4. ZŠ a srážkových vod do přirozené terénní deprese 
nad Klotzovým rybníčkem. 

2021: další stupeň projektové dokumentace (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: realizace stavby 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě studie 

88. Revitalizace vodní nádrže České údolí pro rekreační účely 

Popis projektu: Revitalizace vodní nádrže České údolí pro rekreační účely. 

2021: dokončení studie proveditelnosti (financování zajištěno) 

Výhled: rozhodnutí o dalším postupu 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 750 mil. Kč (odhad)  

89. 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. 

2021: rozpracování podrobnější dokumentace k dílčím projektům vyplývající z analýzy 

Výhled: příprava a realizace dílčích projektů  

Nositel: ÚKRMP, SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: náklady na rozpracování budou hrazeny z rozpočtu nositele 
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Opatření 3.3 Posílit zelenou infrastrukturu ve městě 

Město Plzeň má na svém území množství velmi kvalitně upravených ploch zeleně 
s parkovou úpravou, v krajinném zázemí jsou oblíbené blízké lesy a vodní plochy, které činí život 
v Plzni příjemným. Pro zlepšení schopnosti adaptace na změny klimatu je nutné udržet v 
zastavěné části města co nejvyšší podíl funkčních ploch zeleně doplněný o kvalitní vzrostlé 
stromy. Podíl vegetace má naprosto zásadní vliv na snižování efektu městského tepelného 
ostrova. 

Projekty v realizaci: 

90. Rekreační oblast Radčický a Kyjovský les 

Popis projektu: Doplnění rekreačního vybavení a krajinné zeleně, výstavba cest a odpočívadel. 

2021: postupná realizace (terénní úpravy, travnatá cesta) dle projektu na dílčí část ÚSES  

Výhled: dokončení postupné revitalizace 2022 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 700 tis. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele) 

91. Realizace prvků ÚSES Radčice 

Popis projektu: Realizace prvků ÚSES NRBK (nadregionální biokoridor) Radčice K50/107 – K50/108 pro 
zvýšení adaptability na změnu klimatu a zajištění kvalitního života obyvatel. 

Výhled: zahájení realizace 2021 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositele. 

Projekty v přípravě: 

92. 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). 

2021: dokončení a projednání zpracované dokumentace na oblast Ostende a na infrastrukturu pro objekt 
pod Bílou horou (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: zahájení realizace 2022 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: 64 mil. Kč (DÚR 2020)  

93. Ozelenění Slovanské třídy  

Popis projektu: Ozelenění Slovanské třídy v úseku Strnadová – Ořechová 

2021: zpracování studie (financováno z rozpočtu nositele) 

Výhled: další stupně projektové dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace 
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Cíl 4 Oživit centrum města 

Opatření 4.2 Omezení individuální automobilové dopravy v centrální 

oblasti města 

Centrum města je trvale zatíženo individuální automobilovou dopravou (IAD). 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 budou v dopravním systému intenzivněji využívány preferenční a regulační nástroje. 
S restrikcí IAD pak budou souviset některá kompenzační opatření. 

Projekty neinvestičního charakteru: 

94. Zklidnění dopravy v centrální oblasti 

Popis projektu: Omezení IAD v centrální oblasti ve prospěch chodců a MHD. 

2021: projednání a realizace dopravních opatření na Americké třídě  

Výhled: projednání dalších možných opatření v centrální oblasti (např. Koperníkova, Tylova, 
Františkánská, Rooseveltova, Veleslavínova) 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1 mil. Kč (financováno z rozpočtu nositele) 

Opatření 4.3 Podporovat pěší a cyklistickou dopravu v centrální 

oblasti 

Bezpečnost a plynulost pohybu lidí by měly být základními charakteristikami centra města. Pěší 
a cyklistická doprava v centrální oblasti je mimo jiné omezována existencí dopravních bariér. Pro 
zlepšení pobytové hodnoty a prostupnosti centra města pro občany a návštěvníky bude nutné 
postupně zvyšovat funkční a estetickou kvalitu uličních prostorů.  

Projekty v přípravě: 

95. Úprava křižovatky U Jána 

Popis projektu: Doplnění přechodů v křižovatce vč. rekonstrukce sítí. 

2021: příprava projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: SVSMP, ŘSD ČR, Vodárna Plzeň a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 60 mil. Kč, podíl města 30 mil. Kč (odhad dle DÚR 2015) 

96. Lávka z Dominikánské ulice na Roudnou  

Popis projektu: Propojení centrální oblasti a čtvrti Roudná pro pěší a cyklisty. 

2021: zpracování projektové dokumentace (financování zajištěno) 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 50 mil. Kč (odhad nositele dle předchozích projektů) 
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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. Jedná se zejména 
o zanedbané vstupy do města, tedy o okolí hlavního vlakového nádraží včetně vazby na centrum 
ulicemi Sirková, Americká, které bude třeba v následujících letech zatraktivnit a opětovně 
zakomponovat do struktury města.  

Projekty v přípravě: 

97. 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. 

2021: realizace 0. etapy v přednádražním prostoru (financování zajištěno).  

projednání DÚR a získání ÚR na celé vymezené území 

Výhled: dokončení projektové přípravy 2022 

Nositel: ÚKRMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 250 mil. Kč (odhad dle studie 2018) 

Projekty neinvestičního charakteru: 

98. Zpracování zásad využívání veřejného prostoru v centrální oblasti 

Popis projektu: Zpracování zásad a nastavení způsobů využívání veřejného prostoru, vč. využití pro kulturu.  

2021: Realizace kroků podle plánu vizuálního smogu. 

Nositel: ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: koncepční návrhy budou hrazeny z rozpočtu nositele 

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 a na kterou by měly navázat dílčí marketingové strategie zaměřené na 
jednotlivé cílové skupiny. Z hlediska konkurenceschopnosti města je třeba nastavit strategické 
řízení marketingových aktivit města tak, aby se využilo všech synergií, znásobil se jejich efekt a 
racionalizovaly se náklady. 
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Projekty neinvestičního charakteru: 

99. Zpracování marketingové strategie města Plzně 

Popis projektu: Zpracování marketingové strategie města Plzně.  

2021: dokončení a projednání strategie 

Nositel: OPM MMP 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositele 

100. 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. 

2021: dopracování dokumentu a nastavení implementace 

Nositel: Plzeňský kraj, OPM MMP, RRA PK, ÚKRMP, SPORT MMP 

Celkové finanční nároky projektu: hrazeno z rozpočtu nositelů 
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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 

EIA – Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 

FRR – Fond rezerv a rozvoje  

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 

MÚSS, p. o. – 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 

OPD – Operační program Doprava 

OPM MMP – Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně 

OSI MMP – Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

OSS MMP – Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 

OŠMT MP – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně 

OŽP MMP – Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 

PMDP a.s. – Plzeňské městské dopravní podniky 

POVED – Plzeňský organizátor veřejné dopravy 

PRAV MMP – Odbor právní a legislativní Magistrátu města Plzně 
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PUMP – Plán udržitelné mobility Plzně 

PVL – Povodí Vltavy  

OK MMP – Odbor kultury MMP 

OPŽP – Operační program Životní prostředí  

PDPS – Projektová dokumentace provedení stavby 

PD – projektová dokumentace 

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 

SP – stavební povolení 

SVSMP – Správa veřejného statku města Plzně 

SÚS PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

SITMP – Správa informačních technologií města Plzně 

SPORT MMP – Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně 

SŠ – střední škola 

STAV MMP – Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty 

TÚ – Technický úřad  

TT – tramvajová trať 

ÚKEP – Útvar koordinace evropských projektů města Plzně 

ÚKRMP – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 

ÚMO – úřad městského obvodu 

OPZ – Operační program zaměstnanost 

ÚR – územní rozhodnutí 

VŘ – výběrové řízení 

VHS – vodohospodářská infrastruktura 

VS – vodárenský soubor 

VŠ – vysoká škola 

VTP – vědeckotechnický park 

ÚP Plzeň – Úřad práce Plzeň 

ZMP – Zastupitelstvo města Plzně 

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni 

ZŠ – základní škol 


