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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 každoročně zpracovaný akční plán  
s výhledem na následující roky. Tento plán představuje přehled zásadních projektů, 
které mají přispět k rozvoji města v daném období.  

Akční plán je předkládán v tomto termínu z důvodu začátku nového volebního období 
zastupitelstva města a nutnosti aktualizace organizační struktury SPMP.  

Postup při zpracování 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto zpracovatel akčního plánu, zajistil sběr 
návrhů projektů ze strany jednotlivých nositelů aktivit SPMP a vyhodnotil jejich soulad 
se Strategickým plánem města Plzně. 

Předkládaný Akční plán je výstupem obsahujícím seznam projektů, kdy činnosti, které 
jsou plánované na rok 2019, mají zajištěné financování a jsou v souladu s rozpočtem 
města na rok 2019. Činnosti a informace uvedené ve výhledech budou uskutečňovány 
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.    

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

 

Cíl 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život 

všech generací 

Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a trávení 

volného času 

Projekty: 

1. 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). 

2019: zpracování projektové dokumentace (cca 2 mil. Kč) 

Výhled: zahájení realizace 2021 

Nositel: OI MMP, ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 180 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 86,3 mil. Kč 
v rámci rozpočtu města, předpoklad podpory z nadace Proměny ve výši 25 mil. Kč)  
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2. Lochotínský park 

Popis projektu: Kultivace prostoru, revitalizace cestní sítě, instalace mobiliáře, pěstební 
opatření, výsadba nových dřevin. 

2019: realizace II. etapy  

Výhled: dokončení revitalizace parku 2021 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 20 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-5,6 mil. Kč, 
2020-10,2 mil. Kč, 2021-4 mil. Kč) 

3. Rekonstrukce ulice Republikánská a vnitroblok Republikánská, Rokycanská 

Popis projektu: Úprava komunikací vč. chodníků, výstavba parkovacích stání, instalace 
mobiliáře, úprava VO a vegetace. 

2019: zahájení rekonstrukce  

Výhled: dokončení projektu 2020 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019- 9,7 mil. Kč, 
2020-17 mil. Kč, 2021-4,3 mil. Kč) 

4. Vnitroblok Sokolovská č. p. 25-39 

Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku Sokolovská č. p. 25-39. 

2019: zpracování studie (z rozpočtu nositele) 

Výhled: další stupně dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: ÚKRMP, SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou určeny na základě studie 

5. Park u Ježíška 

Popis projektu: Kultivace prostoru mezi řekou Radbuzou, areálem Mikulášského hřbitova  
a Mikulášskou ulicí pro každodenní rekreaci a k pořádání kulturně-společenských akcí. 

2019: vybudování cesty podél jižní zdi Mikulášského hřbitova  

Výhled: další etapy mohou být realizované po vyřešení vlastnických vztahů 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 50 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-14 mil. Kč) 
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6. 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. 

2019: regenerace plochy, oprava parkových cest, instalace mobiliáře 

Výhled: dokončení 2020  

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 10 mil. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

7. Bezpečná Plzeň 

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

2019: dopravní asistenti u škol, instalace bezpečných stojanů na kola, rozšiřování kamerového 
systému  

Výhled: projekty tohoto typu budou realizovány i v následujících letech 

Nositel: BEZP MMP 

Celkové finanční nároky projektu: 1,5 mil. Kč/rok (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

8. 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.  

2019: asistent prevence kriminality, domovník – preventista, prevence protiprávního jednání, 
plzeňská senior akademie, forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 

Výhled: projekty na prevenci kriminality budou realizovány i v následujících letech 

Nositel: BEZP MMP 

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

9. Podpora primární prevence rizikového chování 

Popis projektu: Každoroční vyhlášení grantů na realizaci preventivních programů pro děti 
a mládež. 

Nositel: BEZP MMP 

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

10. 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.  

2019: dokončení strategie 

Nositel: BEZP MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2 mil. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 
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11. 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. 

Nositel: OK MMP 

Celkové finanční nároky projektu: 4 mil. Kč/rok (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

12. Podpora festivalů na území města 

Popis projektu: Pravidelná každoroční podpora festivalů Finále a Živá ulice. 

Nositel: OK MMP 

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

13. Rekonstrukce objektu Peklo 

Popis projektu: Kompletní rekonstrukce objektu Peklo. 

2019: rozhodnutí o dalším postupu při rekonstrukci celého objektu 

Nositel: Obytná zóna Sylván 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny dle rozhodnutí o dalším postupu 

14. Objekt Klatovská 19 

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

2019: zpracování DÚR, zpracování podrobnějšího řešení expoziční části muzea 

Nositel: OI MMP, Plzeň - Turismus 

Celkové finanční nároky projektu: cca 120 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019 - 2 mil Kč) 

15. Plavecký bazén na Slovanech 

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

2019: dokončení dětského bazénu, zahájení výstavby šaten a hlavního vstupu  

Výhled: aktualizace studie, dokumentace pro další projekty 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 315 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2018-14,3 mil. 
Kč, 2019-72,1 mil. Kč, 2020-44 mil. Kč) 
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16. 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. 

2019: zahájení realizace první etapy  

Výhled: dokončení první etapy 2020, zahájení projektové přípravy a realizace druhé etapy 
Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 300 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-174 mil. 
Kč, 2020-53 mil. Kč) 

17. Vybudování ubytovacího zařízení pro hokejovou akademii v Plzni 

Popis projektu: Vybudování ubytovacího zařízení pro hokejovou akademii vedle druhé ledové 
plochy zimního stadionu. 

2019: zahájení a dokončení výstavby 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 70 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-72,6 mil. 
Kč) 

18. Sportovní areál Lopatárna 

Popis projektu: Revitalizace celého areálu Lopatárna. 

2019: zpracování a projednání studie, rozhodnutí o majetkovém vypořádání a dalším postupu 

Nositel: ÚKRMP, MO P4, MAJ MMP 

Celkové finanční nároky projektu: vyplynou z podrobnější dokumentace 

19. Nástavba budovy 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 35 

Popis projektu: Rekonstrukce stávajícího dvoupodlažního školního pavilonu a realizace nové 
jednopodlažní nástavby nad tímto pavilonem. 

2019: zahájení a dokončení výstavby 

Nositel: OI MMP, 7. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 46 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-46 mil. Kč)  
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Opatření 1.2 Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně  

Projekty: 

20. Městský okruh Křimická - Karlovarská 

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

2019: dokončení projektové dokumentace, zahájení realizace  

Výhled: dokončení stavby 2022 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2,1 mld., podíl města cca 350 mil. Kč (schválené finanční 
zajištění: 2018-18,6 mil. Kč, 2019-1,2 mil. Kč, 2020-113,7 mil. Kč, 2021-140 mil. Kč, 2022-87,5 
mil. Kč) 

21. I/20 Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa 

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

2019: zahájení realizace Výhled: dokončení stavby 2021 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: cca 620 mil. Kč, podíl města cca 150 mil. Kč (schválené 
finanční zajištění: 2018-1,2 mil. Kč, 2019-44,7 mil. Kč, 2020-45 mil. Kč, 2021-58,1 mil. Kč) 

22. Rekonstrukce Studentská 

Popis projektu: Rekonstrukce ulice Studentská, úsek Gerská, Krašovská. 

2019: zahájení realizace  

Výhled: dokončení stavby 2020 

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR, Vodárna a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 130 mil. Kč, podíl města cca 55 mil. Kč (schválené 
finanční zajištění: 2019-30 mil. Kč, 2020-23 mil. Kč) 

23. Úprava Karlovarské v oblasti Roudné  

Popis projektu: Přestavba Karlovarské ulice v oblasti Rondelu v souvislosti se špatným 
technickým stavem stávajících mostů. Součástí bude urbanisticko-architektonické řešení 
veřejného prostoru.  

2019: zpracování podrobnější dokumentace vymezeného území 

Výhled: zahájení stavby 2023 dle finančních možností rozpočtu města 

Nositel: ÚKRMP, ŘSD ČR, OI MMP 

 Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace, 
rozpočet ŘSD, město bude spolufinancovat. 
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24. Rekonstrukce Lobezské ulice  

Popis projektu: Kompletní rekonstrukce komunikace Lobezská. 

2019: příprava projektové dokumentace  

Výhled: zahájení stavby 2020, dokončení 2021 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 110 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-6,5 mil. 
Kč, 2020-34 mil. Kč, 2021-66 mil. Kč) 

25. Parkoviště P+R Bory 

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

2019: dokončení projektové dokumentace  

Výhled: zahájení stavby a dokončení stavby 2021 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 20 mil. Kč (schválení finanční zajištění: 2019-20,9 mil. 
Kč) 

26. Parkovací objekt Skupova 

Popis projektu: Vybudování parkovacího domu místo stávajícího parkoviště, vč. instalace 
zelené střechy (u OD Luna). 

2019: dokončení projektové přípravy  

Výhled: zahájení stavby 2021, dokončení stavby 2023 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 60 mil. Kč (schválené finanční zajištění:  2019-2 mil. Kč) 

27. Parkovací objekt Slovany 

Popis projektu: Vybudování parkovacího domu místo stávajícího parkoviště, u bazénu na 
Slovanech. 

2019: dokončení projektové přípravy  

Výhled: další postup bude stanoven na základě podrobnější dokumentace 

Nositel: OI MMP, SVS MP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 70 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-5,5 mil. Kč) 
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28. Parkovací objekt Atom 

Popis projektu: Výstavba parkovacího objektu řešící deficit parkování pro rezidenty na sídlišti 
Lochotín. 

2019: aktualizace DÚR (rozpočet nositele) 

Výhled: dopracování projektové dokumentace, realizace 2022 

Nositel: MO P1  

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě aktualizované DÚR 

29. Parkovací objekt Světovar 

Popis projektu: Výstavba parkovacího objektu potřebného pro využití stávajících památkové 
chráněných objektů. 

2019: zpracování DÚR  

Výhled: realizace 2023 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě DÚR (schválené finanční 
zajištění: 2019-5,5 mil. Kč) 

30. Prodloužení TT na Borská pole 

Popis projektu: Výstavba nové tramvajové trati na Borská pole kolem ZČU. 

2019: pokračování v realizaci  

Výhled: dokončení stavby 2020 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 600 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2018–18 mil. 
Kč, 2019-427 mil. Kč, 2020-152 mil. Kč) 

31. Repanelizace TT Slovanská  

Popis projektu: Repanelizace obou kolejí úsek Částkova - Slovany, jedné koleje směr centrum 
města: úsek Částkova - Sladkovského, oprava kanalizace a vodovodu, obnova a úprava 
vozovky. 

2019: zahájení a dokončení realizace  

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 80 mil. Kč (schválení finanční zajištění: 2019-79 mil. Kč) 
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32. Rekonstrukce TT ul. Solní 

Popis projektu: Rekonstrukce tramvajové trati v Solní ulici. 

2019: zahájení a dokončení stavby  

Výhled: dokončení stavby 2020 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 20 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-3 mil. Kč, 
2020-15 mil. Kč) 

33. Modernizace trakčních měníren Bory a Letná 

Popis projektu: Modernizace trakčních měníren Bory a Letná. 

2019: dokončení stavby 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 60 mil. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 

34. Obnova vozového parku 

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

2019: 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. Obratiště Košutka 

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

2019: dokončení projektové dokumentace 

Výhled: zahájení realizace 2020, dokončení 2021 

Nositel: OI MMP, SVS MP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 250 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-2 mil. Kč) 

36. Rekonstrukce vozovny Slovany 

Popis projektu: Rekonstrukce vozovny tramvají na Slovanech. 

2019: dokončení projektové dokumentace  

Výhled: zahájení realizace 2020, dokončení 2023 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 1,4 mld. Kč (bude hrazeno z rozpočtu nositele) 
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37. Přestupní uzel Kaplířova - Dobřanská 

Popis projektu: Vybudování přestupního uzlu v návaznosti na výstavbu nové TT na Borská pole. 

2019: zahájení realizace  

Výhled: dokončení stavby 2020 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 65 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2018-2 mil. Kč, 
2019-55 mil. Kč, 2020-6 mil. Kč) 

38. Preference MHD 

Popis projektu: Realizace opatření zlepšujících preferenci MHD ve městě. 

2019: příprava a projednání variant možných dopravních opatření pro zlepšení plynulosti 
provozu MHD (např. okružní křižovatka Částkova - Francouzská, Malostranská ulice) 

Nositel: SVSMP 

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

39. Greenways Radbuza: Litice 2. úsek 

Popis projektu: Výstavba cyklostezky o délce 520 m umístěné poblíž vodní nádrže České údolí 
a v údolí vodního toku Radbuza. 

2019: dokončení realizace 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 35 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-35 mil. Kč) 

40. Lávka přes Rokycanskou 

Popis projektu: Výstavba lávky přes Rokycanskou ulici. 

2019: zpracování dokumentace k územnímu řízení (cca 2 mil. Kč z rozpočtu nositele) 

Výhled: další stupně dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: ÚKRMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 15 mil. Kč (způsob financování realizace není určen) 

41. Lávka přes I/20  

Popis projektu: Vybudování lávky přes nově postavenou část městského okruhu I/20 z Mikulky 
k Boleveckému rybníku. 

2019: zpracování studie a rozhodnutí o dalším postupu (z rozpočtu nositele) 

Výhled: další stupně dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: ÚKRMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základně zpracované studie 
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42. Chytré parkování 

Popis projektu: Projekt tzv. chytrého parkování včetně pořízení parkovací aplikace. 

2019: realizace pilotního projektu v centrální oblasti 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: bude hrazeno z rozpočtu nositele 

43. Elektromobilita a carsharing 

Popis projektu: Podpora rozvoje elektromobility ve městě a další rozvoj carsharingu. 

2019: testování nabíjecí stanice pro elektromobily připojené do trakční sítě veřejné dopravy, 
další rozvoj carsharingu (např. zvýšení počtu aut, rozšíření parkovacích zón) 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: bude hrazeno z rozpočtu nositele 

Opatření 1.3 Zajistit udržitelnou síť kvalitních sociálních služeb 

vč. služeb návazných a podpora zdravého životního stylu 

obyvatel 

Projekty: 

44. 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. 

2019: demolice stávajících objektů, příprava projektové dokumentace  

Výhled: realizace 1. etapy 2020 

Nositel: OI MMP, BYT MMP, OSS MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 300 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 1. etapa 2019-
30 mil. Kč, 2020-114 mil. Kč; 2. etapa 34,7 mil. Kč)   

 

45. Přístavba objektu Klatovská 90  

Popis projektu: Přístavba provozní budovy pro účely pečovatelské služby. 

2019: zahájení projektové přípravy  

Výhled: realizace 2021 

Nositel: OI MMP, MÚSS 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-4,3 mil. Kč, 
2020-17,5 mil. Kč, 2021-5 mil. Kč) 
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46. Polyfunkční objekt pro seniory 

Popis projektu: Výstavba objektu pro seniory v ul. Mezi stadiony. 

2019: zahájení projektové přípravy  

Výhled: zahájení realizace 2020, dokončení 2022 

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

Celkové finanční nároky projektu: cca 180 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-8 mil. Kč, 
2020-12 mil. Kč, 2021-80 mil. Kč, 2022-80 mil. Kč).  

47. Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň 

Popis projektu: Výstavba nové centrální vývařovny v areálu Domova se zvláštním režimem 
Čtyřlístek v Kotíkovské ulici. 

2019: příprava projektové dokumentace  

Výhled: realizace stavby 2020 - 2022 

Nositel: OI MMP, MÚSS 

Celkové finanční nároky projektu: cca 70 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-2 mil. Kč, 
2020-38 mil. Kč, 2021-30 mil. Kč) 

48. Denní stacionář Človíček 

Popis projektu: Realizace objektu pro klienty denního stacionáře v Zadních Skvrňanech. 

2019: zpracování dokumentace k územnímu řízení (cca 2 mil. Kč) 

Výhled: další stupně dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: ÚKRMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 80 mil. Kč (způsob financování zatím není určen) 

Opatření 1.4 Doplnit chybějící vodohospodářskou 

infrastrukturu v urbanizovaných částech města a posílit 

provozní spolehlivost a bezpečnost stávajících systémů 

technické infrastruktury 

Projekty: 

49. Retenční nádrž Vinice a rekonstrukce Roudenského sběrače 

Popis projektu: Vybudování RN Vinice a rekonstrukce Roudenského sběrače jakožto nutné 
investice pro výstavbu II. etapy západní části MO. 

2019: dokončení projektové dokumentace a zahájení stavby (cca 3 mil. Kč) 

Výhled: dokončení stavby 2022 

Nositel: Vodárna Plzeň a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 310 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele) 
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50. 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. 

2019: zahájení stavby  

Výhled: dokončení stavby 2022 

Nositel: OI MMP, Vodárna Plzeň a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 240 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-10 mil. Kč, 
2020-40 mil. Kč, 2021-73 mil. Kč, 2022-110 mil. Kč) 

51. Odkanalizování Lhoty – splašková kanalizace 

Popis projektu: Stavba zahrnuje nové kanalizační stoky o délce přibližně 10,4 km a tři čerpací 
stanice odpadních vod, díky kterým je možné překonat mnohdy složitou morfologii terénu. 
Likvidace odváděných splaškových vod bude převáděna na centrální čistírnu odpadních vod 
v Plzni na Jateční třídě. 

2019: zahájení stavby 

Výhled: dokončení stavby 2020 

Nositel: Vodárna Plzeň a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 140 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele) 

Cíl 2 Rozvíjet perspektivní trh práce 

a propojit vzdělávací systém s praxí 

Opatření 2.1 Podporovat efektivní rozvoj lidských zdrojů 

Projekty: 

52. Podpora rozvíjení talentů 

Popis projektu: Vzdělávání učitelů, vzdělávání dětí, provoz Centra robotiky.  

Výhled: Tento projekt bude realizován i v následujících letech. 

Nositel: SITMP 

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

53. Vybavení škol datovými sítěmi 

Popis projektu: Dovybavení dalších ZŠ datovými sítěmi. 

2019: dokončení projektu datové sítě do všech ZŠ v Plzni. 

Nositel: SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: 4 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele) 
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Opatření 2.2 Vytvářet podmínky pro podporu podnikání 

Projekty: 

54. Technologický park (TechTower) 

Popis projektu: Rekonstrukcí dvou objektů typu brownfield v místě bývalého pivovaru Světovar 
získá město novou plochu/kancelářské prostory, prototypové dílny, testovací prostory, které 
dále využije pro inovativní firmy v rámci podpory podnikání, vzniku start upů, atd.  

2019: dokončení projektové dokumentace  

Výhled: zahájení rekonstrukce areálu 2020, zajištění vnitřního vybavení 2021 

Nositel: OI MMP, SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 450 mil. Kč (předpoklad finančního krytí z Fondu MP pro 
kofinancování dotovaných projektů v případě získání dotace) 

55. DRONFEST 

Popis projektu: Každoroční uspořádání hobby festivalu DRONFEST. 

Nositel: SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 0,7 mil. Kč/rok (hrazeno z rozpočtu nositele) 

56. IT výzvy 

Popis projektu: Celoroční výzva a možnost podávat projekty zaměřeny na městská témata. 
Součástí bude festival zaměřený na vzdělávání (SŠ a VŠ studenti, kroužky pro děti).  

2019: vyhlášení výzvy 

Výhled: Tento projekt bude realizován i v následujících letech 

Nositel: SITMP 

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

57. DRONEDGE 

Popis projektu: Každoroční Profi festival pro vystavovatele a firmy podnikající v oblasti IT 
a bezpilotního létání. 

Nositel: SITMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 0,3 mil. Kč/rok (hrazeno z rozpočtu nositele) 

58. Typologie podporovaných firem s výrazným podílem VaV 

Popis projektu: Návrh ploch a podmínek pro zástavbu při umístění firem s výrazným podílem 
VaV. 

2019: zpracování dokumentu a jeho projednání 

Nositel: ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude realizováno z rozpočtu nositele 
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59. 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. 

2019: realizace stavby 

Nositel: BIC Plzeň 

Celkové finanční nároky projektu: bude realizováno z rozpočtu nositele 

60. Plzeňské podnikatelské vouchery 

Popis projektu: Program podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské 
metropolitní oblasti.  

2019: vyhlášení výzvy pro podání žádostí o dotaci 

Výhled: tento projekt bude realizován i v následujících letech 

Nositel: BIC s.r.o., EU MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2 mil. Kč/rok (hrazeno z rozpočtu nositele) 

 

Cíl 3 Zlepšit životní prostředí ve městě 

a zvýšit připravenost na změny klimatu 

Opatření 3.2 Posílit modrou infrastrukturu ve městě 

Projekty:  

61. 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. 

2019: zpracování analytické a návrhové části (cca 1 mil. Kč) 

Výhled: zpracování implementační části a dokončení koncepce 2020 

Nositel: ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2,4 mil. Kč (finanční krytí za město 1,7 mil. Kč zajištěno 
v rámci dotačního projektu) 
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62. Rekonstrukce střech 4. ZŠ 

Popis projektu: Rekonstrukce střech na budovách školy s instalací zelených střech na 
vybraných budovách. Budou instalována i monitorovací čidla. 

2019: zpracování projektové dokumentace  

Výhled: realizace stavby 2020 

Nositel: OI MMP, 4. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 10 mil. Kč (schválené finanční krytí: 2019-1,3 mil. Kč)  

63. Revitalizace Vejprnického potoka 

Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství v údolí Vejprnického potoka, která má 
zlepšit místa pro odpočinek, rekreaci i sportovní využití v návaznosti na městskou síť 
cyklostezek. Zvýšení prostupnosti a přehlednosti území. 

2019: zpracování architektonicko-krajinářské studie (z rozpočtu nositele) 

Výhled: další stupně dokumentace vedoucí k realizaci 

Nositel: ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě zpracované studie 

Opatření 3.3 Posílit zelenou infrastrukturu ve městě 

Projekty: 

64. Rekreační oblast Dubová hora 

Popis projektu: Realizace cestní sítě, odpočívadel a vyhlídky. 

2019: realizace části cestní sítě (cca 2 mil. Kč)  

Výhled: dokončení postupné revitalizace 2025 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 15 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu nositele)  
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Cíl 4 Oživit centrum města 

Opatření 4.2 Omezení individuální automobilové dopravy 

v centrální oblasti města 

Projekty: 

65. Zklidnění dopravy v centrální oblasti 

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

2019: realizace dopravního opatření v Goethově ulici, projednání dalších možných opatření 
v centrální oblasti (např. Americká, Koperníkova, Tylova, Františkánská, Rooseveltova, 
Veleslavínova) 

Nositel: SVSMP 

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

Opatření 4.3 Podporovat pěší a cyklistickou dopravu v centrální 

oblasti 

Projekty: 

66. Revitalizace Sedláčkovy ulice 

Popis projektu: Revitalizace ulice (vyjma sanace stávající kanalizační stoky) vč. rekonstrukce 
chodníků a osazení veřejného osvětlení na stěny přilehlých budov. 

2019: dokončení rekonstrukce  

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2018-11,5 mil. 
Kč, 2019-18,5 mil. Kč) 

Opatření 4.4 Zkvalitňovat veřejná prostranství v centrální 

oblasti města 

Projekty: 

67. 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. 

2019: zpracování DÚR  

Výhled: dokončení projektové přípravy 2021, realizace 2023 

Nositel: ÚKRMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 150 mil. Kč (schválené finanční zajištění: 2019-200 tis. 
Kč; způsob financování realizace zatím není určen) 
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Cíl 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi 

města i u obyvatel 

Opatření 5.1 Zpracovat komplexní marketingovou strategii 

města Plzně 

Projekty: 

68. Zpracování marketingové strategie města Plzně 

Popis projektu: Zpracování marketingové strategie města Plzně.  

2019: dokončení strategie 

Nositel: OPM MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude realizováno z rozpočtu nositele 

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 bude zajišťovat 
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 na prevence kriminality a krizového řízení MMP 

BYT MMP - Bytový odbor MMP 

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  

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 

MÚSS, p.o. - Městský ústav sociálních služeb města Plzně  

NIDV – Národní institut pro další vzdělávání  

NNO – nezisková organizace 

OBPK a KŘ MMP – Odbor bezpečnosti na prevence kriminality a krizového řízení 
MMP 

OI MMP – Odbor investic Magistrátu města Plzně 

OK MMP – Odbor kultury Magistrátu města Plzně 

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 
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PRAV MMP – Odbor právní a legislativní Magistrátu města Plzně 

PUMP – Plán udržitelné mobility Plzně 

PVL – Povodí Vltavy  

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 

SŠ – střední škola 

STAV MMP – Odbor stavebně správní MMP 

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 

ÚKS - Úslavský kanalizační sběrač 

ZMP – Zastupitelstvo města Plzně 

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni 

ZŠ – základní škola 


