
       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Výhled – seznam projektů 

pro následující roky 
Strategický plán města Plzně 
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Výhled obsahuje seznam projektů, které by se měly začít připravovat nebo realizovat 
v následujících letech. Tento seznam není uzavřen a může být průběžně doplňován o projekty, 
které svým charakterem naplňují cíle, opatření a vizi Strategického plánu města Plzně. 

Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a trávení volného 

času 

Připravené k realizaci 

1. Lochotínský park 

Popis projektu: III. Etapa dokončení parku, jedná se o území, které je možno dokončit až po vybudování 
retenční nádrže Vinice  

výhled: dokumentace hotová, realizace 2024 (výhled rozpočtu) 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč. 

2. Úprava vnitrobloku Sukova 4-18 

Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku. 

výhled: realizace 2023 (výhled rozpočtu) 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 11 mil. Kč  

3. Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku 

Popis projektu: Úprava stávající točky na Borech – vstupní objekt do Borského parku. 

Výhled: projektová dokumentace dokončena, realizace se předpokládá po dokončení terminálu v Kaplířově 
ulici. 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč (odhad dle studie 2014) 

4. Archiv města Plzně 

Popis projektu: Výstavba nového archivu města Plzně v areálu Světovar.  

Výhled: zpracovaná kompletní dokumentace, realizace 2023-2025 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 270 mil. Kč (odhad dle DPS 2019) 
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5. Výstavba multifunkční sportovní haly na 20. ZŠ 

Popis projektu: Výstavba multifunkční sportovní haly na 20. ZŠ pro potřeby školy v návaznosti na 
zkapacitnění a potřeby sportovních akademií. 

Výhled: připraveno k realizaci 

Nositel: OI MMP, 20. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: 40 mil. Kč  

6. Rekonstrukce budovy 26. ZŠ, Skupova 22  

Popis projektu: Rozšíření kapacit školy vybudováním přístavby školy. 

výhled: zpracovaná DPS  

Nositel: OI MMP, 26. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 70 mil. Kč (odhad nositele dle předchozích projektů) 

7. 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. 

Výhled: zpracovaná DPS 

Nositel: OI MMP, 22. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace  

8. 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. 

Výhled: Projekt připraven k realizaci 

Nositel: OI MMP 

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

9. Plavecký bazén na Slovanech 

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

Výhled: zpracována DSP na saunový svět 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 25 mil. Kč  
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10. Nová budova úřadu MO Plzeň 4 

Popis projektu: Rekonstrukce a úprava budovy bývalé 6. ZŠ na novou budovu úřadu MO Plzeň 4 

Výhled: připraveno k realizaci, zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, UMO4 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace 

11. Vnitroblok Sokolovská č. p. 25-39 

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

Výhled: zpracovaná kompletní projektová dokumentace, termín realizace není stanoven 

Nositel: UMO1 

Celkové finanční nároky projektu: budou určeny na základě podrobnější dokumentace 

DSP 

12. Snížení energetické náročnosti budovy 21. ZŠ 

Popis projektu: Snižování energetické náročnosti budovy 21. ZŠ, Slovanská alej 13. 

Výhled: zpracováno DSP, podaní žádosti do OPŽP  

Nositel: 21. ZŠ 

Celkové finanční nároky projektu: cca 40 mil. Kč (odhad dle DÚR 2018) 

13. Přístavba hokejbalové haly 

Popis projektu: Rozšíření zázemí hokejbalové haly.  

Výhled: zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace 

DÚR 

14. Park Vinice 

Popis projektu: Pokračování revitalizace západní části parku ve formě přírodního parku 
s postupným přechodem do krajiny. 

Výhled: zpracovaná DÚR, zahájení realizace 2025 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 20 mil. Kč  
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15. Park ve Slovanském údolí 

Popis projektu: Revitalizace parku, realizace cestní sítě a rekreačního vybavení, zvýšení pocitu bezpečnosti, 
bezkolizní napojení pro pěší a cyklisty na krajinnou zeleň.  

Výhled: vydané ÚR 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 4 mil. Kč (odhad nositele) 

16. Objekt Klatovská 19 

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

Výhled: zpracovaná DÚR, zahájení realizace projektu není stanovena 

Nositel: OI MMP, Plzeň – Turismus 

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

17. Revitalizace veřejného prostranství při Západní ulici 

Popis projektu: Úprava prostoru kolem 1. základní školy a Západní ulice. 

Výhled: vydané ÚR, termín realizace není stanoven 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 51 mil. Kč (odhad dle DÚR 2019) 

18. Vnitroblok Terezie Brzkové 

Popis projektu: Revitalizace vnitrobloku Terezie Brzkové 50-56. 

Výhled: zpracovaná DÚR, termín realizace není stanoven, pozastaveno kvůli koordinaci s dalšími záměry 
v území  

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 11,5 mil. Kč (odhad dle DÚR 2018) 

Studie 

19. Veřejné prostranství ulice Karla Steinera 

Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství Karla Steinera. 

Výhled: zpracování projektové dokumentace na dílčí etapy a jejich realizace 

Nositel: UMO 3 

Celkové finanční nároky projektu: jedna etapa cca 15 mil. Kč 
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20. Veřejné prostranství ulice Šimerova 

Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství před OC Luna a v ulici Šimerova. 

Výhled: projednání dalšího postupu 

Nositel: ÚKRMP, ÚMO 3, SVSMP  

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace 

21. Plavecký bazén Lochotín 

Popis projektu: Postupná rekonstrukce objektu dle zpracované dokumentace. 

Výhled: zpracovaný projekt na rekonstrukci, realizace 

Zpracovaná kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci ochozu velkého i malého bazénu. Dílčí 
opravy a rekonstrukce probíhají v rámci možností provozního rozpočtu. Připravena projektová 
dokumentace na rekonstrukci prostoru šaten. 

Nositel: OSI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace 

Záměr 

22. 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. 

Výhled: částečně hotovo, pro realizace dalších etap, je nutno vyřešit majetkové vztahy 

Nositel: SVSMP 

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

23. Výstavba multifunkční sportovní haly na 33. ZŠ 

Popis projektu: Výstavba multifunkční sportovní haly na 33. ZŠ pro potřeby jednotlivých sportovních 
akademií. 

výhled: zahájení projektové přípravy 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace 

24. Sportovní areál Lopatárna 

Popis projektu: Revitalizace celého areálu Lopatárna. 

Výhled: projekt je možné začít realizovat až po majetkovém vypořádání, probíhá soud kde město Plzeň 
není účastníkem řízení. 

Nositel: ÚKRMP, ÚMO 4, MAJ MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace  

  



7 

 

25. Nová budova Knihovny města Plzně 

Popis projektu: Výstavba nové budovy knihovny. 

Výhled: vytipování lokality pro výstavbu objektu knihovny 

Nositel: OI MMP, ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou určeny na základě podrobnější dokumentace 

Aktivity neinvestičního charakteru 

26. Analýza mezinárodních vztahů v oblasti kultury 

Popis projektu: Zpracování analýzy mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a následné vyhodnocení 
potřeby vyhlásit nový dotační program pro mezinárodní kulturní spolupráci a koprodukci lokálních 
subjektů. 

Nositel: OK MMP 

Celkové finanční nároky projektu: financováno případně z rozpočtu nositele 

27. Metodika udělování grantů na úpravu veřejných prostranství 

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

2022: zpracování a projednání zásad  

Výhled: vyhlášení grantů jednotlivými městskými obvody 

Nositel: ÚKRMP, MO 

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

  



8 

 

Opatření 1.2 Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně  

Připravené k realizaci 

28. Parkovací objekt Skupova 

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

Výhled: termín realizace 2023-2024 (výhled rozpočtu) 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: 250 mil. Kč  

29. Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí) 

Popis projektu: Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí) 

Výhled: připravena PDPS, čeká se na přidělení finančních prostředků, 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) 

30. Rekonstrukce TT Koterovská  

Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku Sladkovského – Částkova (Krejčíkova). 

Výhled: zpracovaná DPS, termín realizace není stanoven  

Nositel: OI MMP 

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

31. Cyklostezka Chebská  

Popis projektu: Vybudování cyklostezky v úseku K rozvodně – Regensburská 

výhled: projektová dokumentace dokončena, termín realizace není stanoven 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 2 mil. Kč (DÚR 2019) 

32. Cyklostezka podél ul. Na Roudné 

Popis projektu: Vybudování cyklostezky v úseku od pivovarských studní k viaduktu  

výhled: bude součást projektu Luční – Bolevák  

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 9 mil. Kč (DÚR 2015) 
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33. Parkovací objekt Světovar 

Popis projektu: Výstavba parkovacího objektu pro potřeby uživatelů areálu Světovar. 

Výhled: projektová dokumentace dokončena, realizace projektu až po dokončení realizace Tech Tower. 
Ideálně realizovat společně s vybudováním archivu města Plzně. 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 330 mil. Kč  

DSP 

34. Greenways – Radobyčice – Útušice  

 Popis projektu: Vybudování cyklostezky v úseku Radobyčice – Útušice včetně lávky přes potok 
„V Lahošti“. 

Výhled: zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP 

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

35. Rekonstrukce TT Dobrovského – Máchova  

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

Výhled: Dokončeno DSP, zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP, SVSMP 

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

36. Rekonstrukce TT Sady Pětatřicátníků – Dobrovského 

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

Výhled: dokončena DSP, zahájení realizace není stanoveno 

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

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

37. Rekonstrukce TT Přemyslova, Skvrňanská 

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

Výhled: zpracováno DSP, termín realizace není stanoven 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 150 mil. Kč (odhad dle DÚR) 
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38. Rekonstrukce TT a komunikace Terezie Brzkové 

Popis projektu: Rekonstrukce TT v úseku Vejprnická – Karla Steinera. 

Výhled: hotová DSP, zahájení realizace 2023 (výhled rozpočtu) 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 60 mil. Kč (odhad dle DÚR 2017) 

39. Lávka z Dominikánské ulice na Roudnou  

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

Výhled: bude dokončeno DÚSP, zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP  

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

DÚR 

40. Lávka pod soutokem Radbuzy a Úhlavy 

Popis projektu: Výstavba lávky pod soutokem Radbuzy a Úhlavy. 

Výhled: vydané ÚR 

Nositel: SVSMP  

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

Studie 

41. Náměstí Milady Horákové 

Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství Milady Horákové. 

Výhled: zahájení projektové přípravy 2023 (výhled rozpočtu) 

Nositel: SVSMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace 

1. Prodloužení aleje Svobody  

Popis projektu: Prodloužení aleje Svobody v závislosti na vybudování západního okruhu.  

Výhled: zpracovaná studie, zahájení projektové přípravy 

Nositel: OI MMP, ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou určeny na základě podrobnější dokumentace 
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42. Propojení Slovanské aleje na I/20 – Na Růžku 

Popis projektu: Ulice Na Růžku tvoří nové propojení doplňující městský okruhu mezi komunikací 
Slovanská alej a přeložkou silnice I/20. 

Výhled: zpracování DÚR, realizace po dokončení východní části MO v úseku Jasmínová – Jateční  

Nositel: OI MMP, ŘSD ČR 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace, rozpočet ŘSD 
ČR, spolufinancování z rozpočtu města 

Záměr 

43. Lávka přes I/20 na Mikulce 

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

Výhled: zpracování studie 

Nositel: OI MMP, ÚMO 1 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základně zpracované studie 

44. Metropolitní dispečink 

Popis projektu: Hlavní nástroj organizace a řízení mobility, vytvoření datové platformy, propojení všech 
relevantních subjektů, vytvoření informačního systému, vybudování odpovídajícího pracoviště a realizace 
dalších nezbytných technických opatření. 

Výhled: vytvoření datové platformy a propojení všech relevantních subjektů 

Nositel: PMDP a.s. 

Celkové finanční nároky projektu: cca 500 mil. Kč 

45. P+R Bolevec 

Popis projektu: Vybudování parkoviště P+R v Bolevci na konečné tramvaje č. 1. 

Výhled: zahájení zpracování projektové dokumentace, realizace 

Nositel: OI MMP, UMO 1 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace 

46. Parkovací objekt Atom 

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

Výhled: dopracování projektové dokumentace 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě aktualizované DÚR 
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47. Parkovací dům v Klášterní ulici 

Popis projektu: Vybudování zapuštěného parkovacího objektu v areálu Sokol Plzeň V na Slovanech. 
Součástí stavby bude hřiště na střeše pro potřeby Masarykovy ZŠ a veřejnosti. 

Výhled: vyjednávání s vlastníkem hřiště a zahájení projektové přípravy  

Nositel: MAJ MMP, OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace 

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

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

Výhled: Je třeba vyřešit majetkoprávní vztahy a zahájit zpracování DÚR. 

Nositel: MAJ MMP, OI MMP 

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

Opatření 1.3 Zajistit udržitelnou síť kvalitních sociálních služeb vč. 

služeb návazných a podpora zdravého životního stylu obyvatel 

Připravené k realizaci 

49. Přístavba objektu Klatovská 90  

Popis projektu: Přístavba provozní budovy pro účely pečovatelské služby. 

Výhled: do konce roku 2021 bude DPS, zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP, MÚSS 

Celkové finanční nároky projektu: cca 30 mil. Kč 

Záměr 

50. Zařízení pro osoby s těžkou poruchou chování 

Popis projektu: Vybudování nového zařízení pro osoby s těžkou poruchou chování a těžkým mentálním 
handicapem, které vážným způsobem narušuje kolektivní soužití.   

Výhled: vytipování lokality a zahájení přípravy projektové dokumentace  

Nositel: OSS MMP, KÚ PK 

Celkové finanční nároky projektu: cca 50 mil. Kč, podíl města cca 30 mil. Kč  
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Opatření 1.4 Doplnit chybějící vodohospodářskou infrastrukturu 

v urbanizovaných částech města a posílit provozní spolehlivost 

a bezpečnost stávajících systémů technické infrastruktury 

Připravené k realizaci 

51. Odkanalizování Lobzy 

Popis projektu: Odkanalizování objektů od Revoluční ulice, objekty Rolnického nám., ul. Na Hraně a 
objektů v Lobezské ulici a odvedení splaškových vod do ÚKS. 

Výhled: projekt připraven k realizaci, nutno koordinovat s rekonstrukcí TT Koterovská a dostavbou 
železničního uzlu oblast Lobzy – Koterov (5. stavba) 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 20 mil. Kč  

52. Vodovod a kanalizace Výsluní 

Popis projektu: Výstavba kanalizace a vodovodu. 

Výhled: 1. etapa 1. část připravena k realizaci 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: cca 600 mil. Kč (1. etapa 1. část – DPS)  

DSP 

53. Havarijní zdroj surové vody 

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

Výhled: V roce 2021 bude dokončena DSP, realizaci je třeba zkoordinovat s VS Litice 

Nositel: OI MMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 210 mil. Kč  

54. Vodovod a kanalizace Malesice 

Popis projektu: Vybudování vodovodu a kanalizace v Malesicích. 

Výhled: v roce 2021 bude získané SP na 1. etapu vodovodu a 2. etapu kanalizace, termín realizace není 
stanoven 

Nositel: OI MMP  

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

55. Kanalizace Bručná 

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

Výhled: zpracováno DÚR, zahájení realizace není stanoveno 

Nositel: OI MMP  

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

záměr 

56. Vodárenský soubor Ostrá Hůrka  

Popis projektu: Vybudování vodárenského souboru Ostrá Hůrka. 

Výhled: pro pokračování projektu je nutné, aby Městský úřad Starý Plzenec schválil nový územní plán 

Nositel: OI MMP  

Celkové finanční nároky projektu: budou určeny na základě podrobnější dokumentace 

Opatření 2.2 Vytvářet podmínky pro podporu podnikání 

Studie  

57. Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015  

Popis projektu: Vybudování centra kreativního podnikání na nádvoří DEPA 2015 

Výhled: zpracovaná studie, dokončení dalších stupňů projektové dokumentace, zahájení stavby 

Nositel: DEPO 2015, OI MMP 

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

Opatření 3.3 Posílit zelenou infrastrukturu ve městě 

Připravené k realizaci 

58. Realizace prvků ÚSES Litice 

Popis projektu: Realizace prvků ÚSES LBK (lokální biokoridor) Litice PM040 – PM041 – I. etapa, 1075/03 
– PM041 – II. etapa – pro zvýšení adaptability na změnu klimatu a zajištění kvalitního života obyvatel. 

Výhled: projektová dokumentace k realizaci je hotová, realizace bude zahájena dle finančních a provozních 
možností SVSMP 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou určeny na základě podrobnější dokumentace 
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Studie 

59. Revitalizace údolí Vejprnického potoka 

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

výhled: zpracování vodohospodářská a krajinářská studie. Vázané na Povodí Vltavy, které zvažuje provést 
revitalizaci koryta nejen mimo správní obvod Plzně, ale i v rámci Slovanského údolí, na které byla 
zpracována studie, se kterou by se to muselo koordinovat.  

Nositel: ÚKRMP 

Celkové finanční nároky projektu: rozpracování územní studie bude hrazeny z rozpočtu nositele 

60. Rekreační oblast Dubová hora 

Popis projektu: Realizace cestní sítě, odpočívadel a vyhlídky. 

Výhled: realizace rekreační stezky se sportovně relaxačním vybavením (fit prvky, mobiliář), 

dokončení postupné revitalizace 2025 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: cca 15 mil. Kč (odhad nositele) 

61. Ozelenění Slovanské třídy  

Popis projektu: Ozelenění Slovanské třídy v úseku Strnadová – Ořechová 

Výhled: zpracována studie, realizace se za dodržení současné legislativy neobejde bez nákladných přeložek 
podzemních inženýrských sítí. 

Nositel: SVSMP 

Celkové finanční nároky projektu: budou upřesněny na základě podrobnější dokumentace 

 

Cíl 4 Oživit centrum města 

Opatření 4.4 Zkvalitňovat veřejná prostranství v centrální oblasti 

města 

DSP 

62. Úprava křižovatky U Jána 

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

Výhled: zpracováno DSP, 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) 
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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 


