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Zdroje
(A) + (B)

•	 Územní plán Plzeň (ÚKRMP; 2016)
•	 Strategický plán města Plzně (ÚKRMP; 2018)
•	 Regenerace sídliště Plzeň – Bory (ÚKRMP; 2006)
•	 Generel veřejných prostranství (ÚKRMP; 2016)
•	 Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (IPR Praha; 2014)
•	 Pražské stavební předpisy (IPR Praha; 2018)
•	 Generel veřejných prostranství Prahy 10 (UNIT architekti, s.r.o.; 2016)
•	 Metropolitní plán – návrh k projednání (IPR Praha; 2018)

(C)
•	 Koncepce odtokových poměrů města Plzně (ÚKR; 2020)
•	 Generel zeleně města Plzně (SVSMP; 2016)
•	 Metodické doporučení pro správu pozemků města Plzně - Management travnatých ploch v období 

dlouhodobého sucha a vysokých teplot (SVSMP;2020)

(D)
•	 Generel dopravy v klidu (ÚKR;2017)
•	 Plán udržitelné mobility Plzně (Mott MacDonald;2016)
•	 Zásady dopravní politiky města Plzně (ÚKR, 1997)

(E)
•	 Návrh umístění separačních bodů (ÚKR;2019)

(F)
•	 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Plzeň pro základní a mateřské školy zřízené městem Plzeň
•	 Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022 a Akční plán 

na roky 2019-2020 
•	 Koncepce sportu v Plzni (Kovář K., ÚKRMP;2015)

Ostatní
•	 Encyklopedie sídlišť (Archwars; 2016)
•	 Plzeňský standard participace (Kovář K.; ÚKRMP; 2020)



Vypořádání připomínek 

Projekt regenerace sídlišť 

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické 
a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť v plnohodnotné víceúčelové územní celky, 
srovnatelné s tradiční městskou zástavbou. 

Základním požadavkem na řešení veřejného prostoru je integrování všech aspektů návrhu do jednoho efektivního 
celku, ne odděleně řešené jednotlivosti provozních infrastruktur. 

Důležitou součástí regeneračního procesu je anketa mezi obyvateli. Výstupem podrobné analýzy a výsledků ankety 
mezi občany je SWOT analýza, jež definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Dle výsledků se určí závažnost 
jednotlivých problémů a návrh v dalším kroku poskytne návody na jejich řešení. Spolupráce s občany a jejich 
informovanost o celém záměru, zajištění jejich zájmu a kladného vztahu k regeneraci i postupu je prvořadou 
podmínkou úspěšného řešení projektu i realizace zamýšlených úprav.  

Poděkování 

Děkujeme všem za zájem podílet se na rozhodování o budoucnosti podobě sídliště Bory. Poděkování patří všem 
obyvatelům sídliště Bory, kteří se osobně zúčastnili veřejného projednání, jež se konalo dne 8. 9. 2021 na 11. 
základní škole a taktéž těm, kteří vyjádřili svůj názor prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových 
stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).  

Přestože všechny připomínky nemohly být do dokumentu zapracovány, budou ale podnětem pro přemýšlení při 
přípravě dalších projektů nebo změn v území. Rovněž budou předány dalším složkám města Plzně a MO Plzeň 3, 
které je využijí při přípravě konkrétních projektů a úprav v území.  

 

Za zpracovatelský kolektiv: 

Pavla Dusíková Jindrová, Ing. David Matoušek, Ing. Jitka Hánová, Ing. Martina Jedličková, Ing. Petr Raška, Mgr. 
Magdaléna Rousová, Mgr. Magdaléna Václavová, Ing. arch. Josef Váně, Ing. Irena Vostracká 

Použité zkratky: 

CpKP ZČ Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

SVSMP SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 

MO P3 Městský obvod Plzeň 3  

ÚKRMP  ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 

STAV MMP ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ MĚSTA PLZNĚ 

ÚP Plzeň Územní plán Plzeň 

ZMP Zastupitelstvo města Plzně 

PUZ Plocha urbanistické zeleně 

  

http://www.ukr.plzen.eu/


 

1. Vypořádání připomínek vzešlých z veřejného projednání návrhu 
Regenerace sídliště Plzeň-Bory dne 8.9.2021 

Následující připomínky vzešly z veřejného projednání návrhu Regenerace sídliště Plzeň-Bory, které se konalo dne 
8.9. 2021 na 11. základní škole (Baarova 31). Dokumentaci zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Na 
přípravě veřejného projednání spolupracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy, které setkání s občany 
moderovalo. 

Setkání 8. září se zúčastnilo cca 110 občanů. Ing. arch. Josef Váně z ÚKRMP představil návrh regenerace sídliště a 
následně proběhla moderovaná diskuze, kde mohli účastníci, vznášet své připomínky a podněty k návrhu projektu, a 
to jak ústně nebo písemnou formou s následným vhozením do připraveného sběrného boxu. Připomínky a podněty 
byly během diskuse zapisovány na flipchart a zároveň byly zaznamenány pomocí diktafonu pro pozdější zpřesnění 
formulace připomínek. Následující tabulka zahrnuje vlastní připomínky, jež zazněly během diskuze nebo byly vhozeny 
do sběrného boxu při projednání a způsob jejich vypořádání. Dále bylo možné zaslat připomínky písemně 
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách ÚKRMP, jejichž vypořádání je součástí kapitoly 3. 

Na veřejném projednání bylo předneseno mnoho připomínek, které však byly vzájemně protichůdné. Z tohoto důvodu 
nemohlo být bohužel všem připomínkám vyhověno. Připomínky se v několika případech opakovaly a v této souvislosti 
se tak opakují i některé odpovědi vypořádání.  

Na dotazy a připomínky odpovídali: 

Mgr. David Procházka (MO P3) 

Ing. Petr Baloun (MO P3) 

Ing. Irena Vostracká (ÚKRMP, zpracovatel projektu) 

Ing. arch. Josef Váně (ÚKRMP, zpracovatel projektu) 

Ing. David Matoušek (ÚKRMÚ, zpracovatel projektu) 

 

Moderátorka diskuze: 

Pavla Dusíková Jindrová, MSc. (CpKP ZČ) 

Zápis diskuze: 

Mgr. Magdalena Rousová (ÚKRMP) 

 

Pořadí vypořádání připomínek: 

• Objekty bytové výstavby 

• Parkovací / garážové objekty 
• Doprava v klidu 

• Veřejná prostranství a zeleň 

• Občanská vybavenost 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Objekty bytové výstavby 

1 Připomínka Informovat o projektu novostavby bytového domu Park za obchodním domem Luna a o 
fázi jeho realizace. 

Vypořádání 
připomínky 

Pro tuto lokalitu je zpracován návrh na výstavbu bytového domu s 14. nadzemními 
podlažími. Dům má vydané kladné koordinované stanovisko ze STAV MMP.  Jsou 
vydaná veškerá stanoviska a bude podána dokumentace ke společnému řízení (tzn. 
územní a stavební řízení) na stavební úřad MO P3.   

2 Připomínka Jak probíhalo schvalování 14. patrového bytového domu Park za obchodním domem 
Luna. Lze ještě zvrátit danou stavbu? 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

Schvalování probíhalo dle platných právních předpisů (Stavební zákon 183/2006 Sb.). 
Vstupním podkladem pro posouzení záměru stavby byl již dříve zpracovaný projekt 
Regenerace sídliště Bory z roku 2014, který zde navrhoval parkovací objekt 

V rámci změny č. 2 Regenerace sídliště Bory (2017) došlo ke změně způsobu využití na 
polyfunkční objekt, administrativní objekt, bytový dům. Dále se řešilo finanční dorovnání 
ceny pozemku, současně investor přispěl na vybudování veřejného parkoviště.   

3 Připomínka Proč se část Borského parku prodává soukromému investorovi na výstavbu bytového 
domu? Magistrát města Plzně nevzal v potaz petici občanů proti tomuto prodeji (kvůli 
výstavbě se budou kácet stromy, zvýší se doprava v okolí a auta budou vjíždět přímo do 
Borského parku). 

Vypořádání 
připomínky 

Dotčený pozemek není (a nikdy nebyl) dle ÚP Plzeň plochou parku. Pozemek je součástí 
stabilizované lokality 3_35 Sídliště Bory, plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy 
smíšené obytné“; pozemek je tedy zastavitelný.  

Hranice Borského parku je dlouhodobě neměnná a nachází se až za plánovaným 
bytovým domem. Pro toto území jsou definovány regulační podmínky, které jasně 
stanovují možnosti zastavění. Bylo zde vydáno územní rozhodnutí na domov důchodců o 
obdobném objemu jako je dnes plánovaný bytový dům. K této skutečnosti se přidává 
dále požadavek na zajištění min. 50 % parkovacích míst v rámci objektu, což je splněno. 
Vjezd do toho území tak bude vjezdem do podzemních garáží nikoliv do Borského parku. 
Momentálně je vydáno platné územní rozhodnutí č. 6452 ze dne 19.11. 2019, které 
nabylo právní moci 10.12. 2020. 

4 Připomínka Je nějaká možnost, jak zvrátit výstavbu bytového domu Heyrovského např. veřejnou 
sbírkou či plánem dětského hřiště pro MŠ či ZŠ? 

Vypořádání 
připomínky 

Prodej pozemku byl odsouhlasen usnesením ZMP č. 336 ze dne 13.9. 2021. 

5 Připomínka Vadí vizuální zhoršení sídliště (vysoké parkovací domy). Znepříjemnění života obyvatel 
v případě betonových parkovacích domů, čímž dochází k likvidaci výhledu z bytů. 
Nestavět parkovací domy do výšky proti bytovým domům. 

Vypořádání 
připomínky 

Parkovací objekty jsou navrženy vždy v dostatečné odstupové vzdálenosti od bytových 
domů tak, aby bylo zachováno požadované oslunění bytů. Zároveň jsou umisťovány 
v docházkové vzdálenosti tak, aby byly využívané. V některých případech tvoří dokonce 
protihlukovou bariéru bytových domů. 

6 Připomínka Na kolik je předkládaný dokument závazný a důvěryhodný v souvislosti s výstavbou 
bytového domu Heyrovského. Tento projekt nabourává důvěryhodnost podobných 
dokumentů, neboť v první verzi regenerace sídliště Bory toto nebylo. Kdo schvaloval 
danou změnu? Původní plán výstavby domova důchodců je ve veřejném zájmu, záměr 
soukromého investora na výstavbu bytů ale veřejným zájmem není. Jak bude tedy tento 
dokument v budoucnosti závazný, když se objeví zájem dalšího soukromého investora? 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt Regenerace sídliště Bory je územní studie, což je územně plánovací podklad, na 
jehož základě se v území postupuje a vyjadřuje se příslušný stavební úřad a další 
organizace. Případné odchylky se řádně projednávají a schvalují, stejně jako v tomto 
případě.  

Již původní Regenerace sídliště Bory v návaznosti na ÚP Plzeň potvrdila toto území jako 
zastavitelné bytovým domem. Byly zpracovány podrobnější regulační podmínky pro 
objekt domova pro seniory, ty byly následně aktualizovány pro výstavbu bytového domu.  

ZMP schválilo projekt Regenerace sídliště Bory svým usnesením a dalším usnesením 
schválilo odchylku a schválilo regulační podmínky pro toto území.  

7 Připomínka Lokalita pro výstavbu bytového domu Heyrovského je fakticky Borský park, přestože 
hranice Borského parku prochází za. Stejně tak stromy v dané lokalitě již nejsou jen 
nálety, ale několik desítek let staré stromy. Záměr na výstavbu domu Heyrovského se 
rozchází s tím, co je uvedeno v mapových podkladech. Pro výstavbu mělo být určeno 
jen menší území bývalého sběrného dvora, zatímco to další je zeleň, která se musí 
kácet. 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

Území, na kterém by měl stát bytový dům je dle ÚP Plzeň zastavitelné a není součástí 
Borského parku. Hranice Borského parku je dlouhodobě neměnná a nachází se až za 
plánovaným bytovým domem. Pro toto území jsou stanoveny regulační podmínky, které 
jasně stanovují možnosti zastavění. 

Parkovací / garážové objekty 

 Připomínka Kdy se začne stavět parkovací dům u obchodního centra Luna? 

Vypořádání 
připomínky 

Parkovací dům má vydané stavební povolení. Připravuje ho Odbor investic MMP. 
Realizace je závislá na uvolnění investičních prostředků z rozpočtu města Plzně.  

8 Připomínka Navrhovaný parkovací dům v Sukově ulici je na místě stávajících garáží. Je velký a v 
blízkosti obytných domů. Je možné přesunout danou rezervu parkovacího domu na 
garáže za prodejnou OBI? Pomohlo by to odclonit komunikaci. 

Vypořádání 
připomínky 

Navrhovaná plocha parkování byla přejata z původní Regenerace sídliště Bory 
schválenou ZMP v roce 2009 a je v souladu s Generelem dopravy v klidu a navazujícími 
strategickými dokumenty. Projekt není v současnosti městem připravován a v rámci 
projektu Regenerace sídliště Bory je území navrženo jako rezerva pro parkovací objekt.  

Počet nadzemních pater byl po veřejném projednání opětovně prověřen a počet 
nadzemních podlaží snížen na tři.  

Parkovací dům v blízkosti prodejny OBI je hůře realizovatelný z prostorových důvodů.  

9 Připomínka Budou plánované parkovací domy, které nahradí parkování na povrchu, zpoplatněné či 
zdarma. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt Regenerace sídliště neřeší zpoplatnění parkovacích míst, ale jeho úkolem je mj. 
najít možnosti pro navýšení parkovacích míst v sídlišti.  

10 Připomínka V ulici Karla Vokáče u garážových domů jsou podélná parkovací stání. Je zde zažádáno 
o obkreslení parkovacích míst, avšak bez dlouhodobé odezvy. 

Vypořádání 
připomínky 

Vyznačení parkovacích míst přísluší SVSMP, požadavek bude předán. 

Doprava v klidu 

11 Připomínka Kde budou parkovat lidé, kteří nyní parkují u sběrného dvora, kde má stát bytový dům 
Heyrovského? 

Vypořádání 
připomínky 

Všechna legální parkovací místa, která budou zástavbou zrušena, má soukromý 
investor povinnost nahradit. 

12 Připomínka Vyřešit stávající parkování u 55. MŠ. Auta nyní parkují podélně na chodníku a chodník 
pak není kvůli tomuto možné využívat. Chodník proto zcela odstranit a vytvořit zde 
legální šikmá parkovací stání. 

Vypořádání 
připomínky 

Úprava parkovacích stání v této lokalitě je součástí rekonstrukce Mandlovy ulice, jejíž 
projekt momentálně zpracovávaná SVSMP. Dokumentace byla projednávána 
s veřejností a momentálně je hotová projektová dokumentace pro územní řízení. 

Cílem je maximální navýšení počtu parkovacích stání, řešení odpadového hospodářství, 
zajištění pohodlných pěších tras a hospodaření s dešťovými vodami formou zasakovací 
dlažby a průlehů.  

13 Připomínka Bude se řešit parkování před obchodním domem Luna? 

Vypořádání 
připomínky 

Tento prostor je v soukromém vlastnictví. S parcelami tak není možné nijak nakládat 
bez souhlasu jejich majitelů. Na městských pozemcích se parkování rozšiřovat nebude.  

Veřejná prostranství a zeleň 

14 Připomínka Veřejné prostranství v Šimerově ulici je velká betonová plocha, která nemá zeleň a v 
létě se rozpálí. Je zde nějaký záměr? 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory upozorňuje, že se jedná o nejvýznamnější a reprezentativní 
veřejné prostranství v sídlišti a je třeba jej revitalizovat, zároveň vytváří zadání pro 
budoucí revitalizaci (zlepšení poměru zpevněných a nezpevněných povrchů, dosadba 
stromů, doplnění hracími prvky apod.). Zpracování dokumentace, vytvoření etap a jejich 
realizace přísluší MO P3 a jeho finančních možnostech. ÚKRMP a SVSMP bude na 
přípravě revitalizace spolupracovat.  

15 Připomínka Poměrně v nedávné době proběhla rekonstrukce prostranství v Šimerově ulici, kde je 
hodně dlaždic a kostek. Je to nákladné a nešikovné řešení zejména v zimě. V návrhu 
Regenerace je prostranství navrženo k úpravě, ale zřejmě to nebude mít prioritu, pokud 
je to nedávno rekonstruované.   

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory v souladu s platným ÚP Plzeň upozorňuje, že se jedná o 
nejvýznamnější a reprezentativní veřejné prostranství v sídlišti a je třeba jej revitalizovat. 
V minulosti revitalizované centrální náměstí je již za časovou hranicí udržitelnosti. 
Úpravy budou probíhat ve spolupráci MO P3, ÚKRMP a SVSMP. Případnou realizaci 
má na starosti MO P3. 

16 Připomínka Plánovaná parkovací místa před Sukova 12-14 naruší unikátní veřejný prostor sloužící k 
setkávání lidí. Navíc se tím zruší zelené plochy, což je v rozporu s představenými 
principy. Návrh pouze rozšířit stávající komunikace. O zelené plochy by se měli starat 
odborníci. 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory přebírá záměr projektu rekonstrukce vnitrobloku. Průběh 
zpracování dokumentace a realizace přísluší SVSMP, které bude tento požadavek 
předán.  

17 Připomínka Mezi Mandlovou ulicí a ulicí Heyrovského jsou ve velmi špatném stavu dvě místa pro 
skladování sběrných nádob. Jsou nějaké konkrétní plány na řešení? 

Vypořádání 
připomínky 

Řešení odpadového hospodářství je součástí zpracovávané rekonstrukce Mandlovy 
ulice, ve které je nově řešeno umístění sběrných nádob tak, aby nezabírala parkovací 
stání a byla dobře přístupná obyvatelům i popelářským vozům.   

Regenerace sídliště Bory stanovuje ideové principy, jak s místy sběrných nádob 
nakládat (např. pravidla pro jejich umisťování v rámci veřejného prostranství, či jejich 
vizuální podoba).  

18 Připomínka Počítáte v rámci řešení veřejného prostranství i s vyhnáním sociálně nepřizpůsobivých 
obyvatel z východní části Borského parku? 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory není projektem řešící tuto sociální problematiku. Připomínka 
bude předána MO P3 a Policii ČR. 

19 Připomínka Rekonstruovaný chodník/pěšina od spojnice ulice Luďka Pika a Mandlovy směr k 
Tyršově mostu je nekvalitní. Má špatný sklon směr od betonové stružky, je hrbolatá a při 
dešti je plná bahna. 

Vypořádání 
připomínky 

Zmíněná pěší trasa není v řešeném území a Regenerace sídliště jej tedy neřeší.   

Připomínka bude předána SVSMP.  

20 Připomínka Zlegalizovat vyšlapané cestičky v zeleni, aby se neničila zeleň. Případně dát nízké 
zábradlí na začátek, aby tam lidé nechodili. 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory systematicky přistupuje k veřejnému prostoru a vzniku 
případných průšlapů posilováním tzv. formální hrany, kdy navrhuje vytváření 
posedových zídek, umisťování živých plotů atd. Legalizace všech průšlapů není možná 
z důvodu zachování ucelených a environmentálně funkčních trávníkových ploch. 
Případná legalizace některých průšlapů bude provedena formou drobných zásahů a 
užitím např. mlatového povrchu. Nízká zábradlí nejsou po zkušenostech vhodným 
řešením.    

21 Připomínka Proč se nezahrnulo do Regenerace větší území např. náměstí Míru? 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt Regenerace sídliště se věnuje výhradně modernistické struktuře města (sídlištím) 
se solitérně umístěnou zástavbou ve veřejných prostranstvích a z toho plynoucích 
problémů a potenciálů k řešení. Náměstí Míru je součástí tradiční urbanistické struktury 
členěné na jednotlivé jasně vymezené a pravidelní bloky zástavby a uliční prostranství 
s náměstími, kterým se budou věnovat samostatné studie. Ze stejného důvodu není do 
Regenerace sídliště Bory zahrnut např. Borský park.  

Občanská vybavenost 

22 Připomínka Jaký je záměr s výtopnou v Boettingerova 6 (v současnosti je zde plavecký bazén Hobit), 
neboť v prezentovaném 3D modelu je výtopna dostavena do velikosti sousedního 
obytného domu? 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory umožňuje transformovat objekt výtopny, která je v majetku 
města, do vícepodlažního objektu, který bude primárně určen pro sociální a bytovou 
politiku města. Regenerace tak rozšiřuje možnosti města v této oblasti, zároveň stanovuje 
základní objemová pravidla tak, aby došlo k doplnění bloku a předchází situaci, kdy by 
zde chtěl uplatnit svůj (pro dané místo nevhodný) záměr soukromý investor.  

23 Připomínka Vzniknou v objektu bývalé telefonní ústředny na konci Boettingerovy ulici směr Sukova 
malometrážní sociální byty? 

Vypořádání 
připomínky 

Tento objekt je v soukromém vlastnictví. S objektem není možné nijak nakládat bez 
souhlasu majitele. K návrhu případné změny proběhlo několik jednání s investorem, 
přičemž investor upravil svůj záměr od původně zamýšlených malometrážních bytů 
k výměrou větším bytům pro rodiny.  MO P3 danou přestavbu bere jako přínos pro 
lokalitu, neboť současná budova je ve špatném stavebně technickém stavu.  

2. Vypořádání písemných připomínek vhozených do sběrného boxu na místě 
veřejného projednání návrhu Regenerace sídliště Plzeň-Bory dne 8.9.2021 

Následující připomínky byly odevzdány prostřednictvím sběrného boxu, jež byl k dispozici na veřejném projednání 
návrhu Regenerace sídliště Plzeň-Bory, které se konalo dne 8.9. 2021. Pro účely uveřejnění vypořádání připomínek 
byla u došlých podnětů a připomínek provedena gramatická a jazyková korektura. 

Pořadí vypořádání připomínek: 

• Parkovací / garážové objekty 
• Doprava v klidu 

• Plochy přestavby 

• Občanská vybavenost 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Parkovací / garážové objekty 

1 Připomínka 1) Návrh parkovacího domu Boettingerova/Sukova by zastínil okna bytového domu v 
Sukově 13. Prosím o přepracování koncepce. Alternativou může být garážová zástavba 
podél Sukovy ulice (u OBI) na opačné straně Boettingerovy ulice, případně zřízení 
podzemního parkovacího domu. 

2) Rezidenční parkování: Prosím o zohlednění obyvatel s přechodným bydlištěm 
(studenti, nájemníci), ne pouze trvalým. 

3) Prosím o umístění popelnic na tříděný odpad do oblasti Boettingerova/Sukova, místo 
na rohu Boettingerovy a Klatovské třídy je kapacitně nedostačující. 

Vypořádání 
připomínky 

1) Počet nadzemních pater byl po veřejném projednání opětovně prověřen a snížen na tři 
nadzemní patra. Přípustnost stavby a jejího konkrétního objemu z hlediska odstupů od 
okolních budov bude prověřena stavebníkem ve studii nebo v územním řízení.  
2) Regenerace sídliště tuto problematiku v této míře podrobnosti neřeší. Připomínka bude 
předána Parking Plzeň (PMDP) 
3)  Požadavek bude předán Čisté Plzni.   



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Doprava v klidu 

2 Připomínka Nádherná zeleň, sezení, udržované betonové truhlíky, sami si sekáme trávu. Nepřejeme 
si zabrat zelenou plochu na parkování. Chceme to řešit individuálně s ohledem na 
vlastníky a usedlíky (žijící 50 let). 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace sídliště Bory přebírá projekt rekonstrukce vnitrobloku. Požadavek na 
zachování zmíněné zelené plochy bude předán SVSMP, která je za přípravu projektu a 
realizaci zodpovědná. 

3 Připomínka 1) Obáváme se, že když se místo bezplatného parkování u Luny postaví zpoplatněný 
parkovací dům, povede to k velkému tlaku parkování na místech zdarma. Hovoříte o 
nutnosti péče o zeleň, zatím z Vašich návrhů vyplývá pouze další likvidace těchto ploch.  

2) Jako problematické vidíme parkování nákladních vozů a autobusů na parkovišti u 
Heyrovského 44-46 (startování dieslových motorů ve 3h ráno). 

3) Proč při postupném stárnutí obyvatel sídliště Bory nebude postaven domov důchodců 
u konečné č. 16 směrem k ZŠ?  

Vypořádání 
připomínky 

1) Kapacity pro parkování na terénu jsou již téměř vyčerpány. Regenerace sídliště Bory 
navrhuje preferenci realizace nových parkovacích míst v nadzemních a podzemních 
objektech a zkapacitnění parkování efektivnějším uspořádáním dopravních ploch podél 
stávajících komunikací v sídlišti.  

Nutno dodat, že cílem projektu Regenerace sídliště je nalézt vyvážený stav ploch zeleně 
k parkovacím stáním a zvýšit tak kvalitu života na sídlišti. Projekt regenerace sídliště se 
tak snaží o rovnováhu různých, mnohdy protichůdných cílů, hledajících optimální řešení. 
Kvalita zeleně není jen o jejím (plošném) rozsahu, ale i o kvalitě péče o ni.  

2) Je připravována projektová dokumentace na rekonstrukci Heyrovského ulice III. etapa 
v úseku Mandlova a křižovatka s ulicí E. Beneše. V rámci této rekonstrukce budou 
podélná parkovací stání oddělena zálivy pro zeleň, aby již nebylo možné zde odstavovat 
nákladní vozy. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení připravuje SVSMP. 

3) Regenerace nespecifikuje konkrétní funkce jednotlivých objektů a zároveň nevylučuje 
možnost vzniku této občanské vybavenosti v jiných místech sídliště.  

4 Připomínka 1) Heyrovského kolmé parkování! Od roku 1970 nebylo zde od výstavby sídliště 
navýšeno jediné parkovací místo = 50 let! 
2) Zakázat na území města a zejména rezidenčních oblastí parkování kamionů a velkých 
přívěsů, které mají parkovat ve firmách. Žádám příslušnou značku zákazu vjezdu 
vozidlům nad 3,5 tuny. 
3) Jsem pro schválení domova důchodců v místě sběrného dvora, když máte v okolí 
právě starší obyvatele. 

Vypořádání 
připomínky 

1)  Kapacity pro parkování na terénu jsou již téměř vyčerpány. Regenerace sídliště Bory 
navrhuje preferenci realizace nových parkovacích míst v nadzemních a podzemních 
objektech a zkapacitnění parkování efektivnějším uspořádáním dopravních ploch 
podél stávajících komunikací v sídlišti. V předchozích letech byla doplněna parkovací 
místa u domů Heyrovského 4-12 (cca 27 míst) a východně od věžového domu 
Heyrovského 52 (35 míst). 

2)  Připomínka bude předána správci komunikace tj. SVSMP. 

3) Regenerace nespecifikuje konkrétní funkce jednotlivých objektů a zároveň nevylučuje 
možnost vzniku této občanské vybavenosti v jiných místech sídliště. 

5 Připomínka Budou zachována či rozšířena parkovací místa před blokem budov Raisova 11-17? V 
plánu vidím spíše výsadbu zeleně. 

Žádáme o vyřešení pořádku kolem Billy, kde je neustále spousta odpadu u kontejnerů a 
na travnatých plochách. 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace navrhuje zefektivnit parkování a zlepšit pěší vazby společně s výsadbou 
stromořadí (/p/ 102_3 Propojení Raisova – Baarova). 

Projekt Regenerace je koncepčním dokumentem a neřeší správu o konkrétní veřejná 
prostranství. Připomínka bude předána MO P3. 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Plochy přestavby 

6 Připomínka Před bytovkou Tomanova 2-6 je zakreslen pozemek „Potenciál stavby a přestavby“. 
Pochopila jsem to správně? K jakému účelu? 

Vypořádání 
připomínky 

Na sever od bytového domu Tomanova 2-6 není umožněna žádná stavba. 

Na jih od zmíněného domu Regenerace označuje stávající nízkopodlažní objekt prodejny 
Pramen jako objekt s potenciálem změny [P] 206_1. Je umožněna přestavba / nástavba 
objektu až o 2 podlaží s doporučením na zachování veřejného vybavení.  

Případná nástavba proběhne pouze v rámci hlavní stavby. Hmotové navýšení objektu 
vytvoří plynulý přechod mezi vilovou čtvrtí Bezovka a sídlištní lokalitou Tomanova. 

Občanská vybavenost 

7 Připomínka Proč tolik dětských hřišť? Radši vybudovat sportoviště, které má větší využití. Sportoviště 
8 – 50 let. 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace navrhuje doplnění drobných dětských hřišť v kratších docházkových 
vzdálenostech, která jsou obyvateli vyžadována. Nad jejich rámec Regenerace dále 
navrhuje centrální hřiště, která jsou vhodná pro umístění náročnějších prvků (investice / 
správa).  

Pokud máte konkrétní požadavek (konkrétní veřejné prostranství / konkrétní sportoviště), 
neváhejte se na nás nebo MO P3 obrátit. 

8 Připomínka Dobrý den, vím, že se jedná o soukromý objekt, ale vadí nám Pivnice Šimerovka, hlavně 
hluk z její zahrádky. V létě máme problém s větráním. Myslím si, že pivnice typu 
„nálevna“ do koncepce sídliště nepatří. 

Vypořádání 
připomínky 

Objekt pivnice je v soukromém vlastnictví. S objektem není možné nijak nakládat 
bez souhlasu jejich majitelů.  

Připomínka provozní doby bude předána MO P3 k projednání s jeho vlastníkem. 

3. Vypořádání připomínek zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře 
na webových stránkách ÚKRMP 

Následující připomínky byly doručeny prostřednictvím kontaktního formuláře, jež byl dostupný na webových stránkách 
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně v termínu od 8. 9. 2021 do 31. 10. 2021. Zpracovatel projektu Útvar koncepce 
a rozvoje města Plzně si velmi váží zaslání podnětů a připomínek prostřednictvím kontaktního formuláře a zájmu 
podílet se tak na tvorbě prostředí sídliště. Vzhledem k různorodosti témat jednotlivých připomínek jsou tyto podněty 
vypořádány bez tematického členění.   Pro účely uveřejnění vypořádání připomínek byla u došlých podnětů a 
připomínek provedena gramatická a jazyková korektura.  

 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

1 Připomínka Dobrý den, 

reaguji na vylepený letáček na našich vchodových dveřích Boettingerova 8. 

Co nás asi nejvíc trápí je nedostatek parkovacích míst. Druhá věc je nedostatečný počet 
kontejnerů. 

Na celou naší Boettingerovou ulici je pouze jedno místo s kontejnery a to na stejné místo 
nosí odpad i lidé ze sousedních činžáku (Sukova ulice). Kolikrát jsou pytle s odpadky 
okolo kontejnerů, které rozebírají bezdomovci a vítr pak vše roznáší po okolí. 

Vypořádání 
připomínky 

Počet navýšení možnosti parkování je řešen transformací garáží [T] 302_4.  

Celková problematika řešení hnízd je součástí kapitoly (F) a podnět bude předán Čisté 
Plzni. 

2 Připomínka Dobrý den,  



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Za mě by bylo zapotřebí zvýšení kapacity parkovacích míst pravděpodobně na celých 
Borech já osobně bydlím přímo na konečné trolejbusu Heyrovského. 

Popřípadě si pronajmout parkovací místo u baráku nebo odkup takovéhoto místa, ale ne 
za pronájem na okraji Plzně za 30 000,- Kč je nesmysl. 

Pokud by se cena nastavila na 3 000,- až  5 000,- Kč za pronájem tak by se vybralo do 
městské pokladny značná částka za kterou by se mohlo opravit mnoho cest atd. 

Také je neúnosná situace s bezdomovci kteří okupují blízké okolí a hlavně bývalí sběrný 
dvůr kde přespávají u konečné otravují slušným lidem život hlukem opileckým jednáním a 
z budovy se line nesnesitelný zápach fekálií. 

Budu rád když vezmete můj email na vědomí a budete se těmito podněty zabývat. 

Děkuji i za odpověď jak by se tato situace dala řešit. 

Vypořádání 
připomínky 

1) Kapacity pro parkování na terénu jsou již téměř vyčerpány. Regenerace sídliště Bory 
navrhuje preferenci realizace nových parkovacích míst v nadzemních a podzemních 
objektech a zkapacitnění parkování efektivnějším uspořádáním dopravních ploch podél 
stávajících komunikací v sídlišti.  

Celý systém zpoplatnění parkování v rámci města i jednotlivých čtvrtí musí být řešen 
koncepčně. Tuto problematiku řeší Parking Plzeň (PMDP).   

2) Regenerace zahrnuje záměr výstavby objektu s platným územním rozhodnutím [R] 
116_3, při jehož realizaci dojde k odstranění bývalého sběrného dvora a možnosti 
koncentrace lidí bez domova. Další nízkopodlažní objekty [T] 116_2 a [T] 117_1 jsou 
potenciály v území, při jejichž úpravě může dojít k úpravám okolních veřejných 
prostranství a zlepšení vztahu mezi sídlištěm a navazujícím Borským parkem.  

3 Připomínka Prohlédl jsem si model "rekonstrukce" sídliště Bory a musím říci, že jsem zděšený. 

Chcete postavit dva domy za konečnou trolejbusu č. 16. Nevadí, že je tam park a jsou 
tam stromy? 

Chcete postavit u Luny vysoký bytový dům. Kde budou obyvatelé tohoto domu parkovat? 

Patrně namítnete, že v nově postaveném parkovacím domě také u Luny (pokud mám 
správné informace). 

Myslíte, že je rozumné postavit uprostřed sídliště parkovací dům a svést tím dopravu do 
jednoho místa? 

Kolik bude stát parkovné?  

Možná čtu model sídliště špatně, ale podle mého tam není parkoviště před Parkhotelem v 
ulici U Borského parku, které bylo 

nově postaveno před několika málo lety. Toto parkoviště se bude rušit? Pokud ano, 
myslím, že to není dobrý příklad hospodaření s veřejnými prostředky a budu bojovat, aby 
za to někdo nesl zodpovědnost. 

Bory jsou bohužel ve stejném obvodu jako střed města a ukazuje se, že je nejvyšší čas 
na to, aby došlo ke změně. 

Bory jsou okrajová část města a tak pro ně nemůžou platit stejná řešení jako střed města. 

Vypořádání 
připomínky 

Dotčené pozemky jsou součástí stabilizované lokality 3_35 Sídliště Bory, plocha 
s rozdílným způsobem využití „Plochy smíšené obytné“, pozemek je tedy zastavitelný. 
Dotčený pozemek není (a nikdy nebyl) dle ÚP Plzeň plochou parku.  

Objekt [R] 116_3 má platné územní rozhodnutí č. 6452 ze dne 19.11. 2019, které nabylo 
právní moci 10.12. 2020 a Regenerace tento záměr přejímá.  

Objekt [P] 116_2 je potenciálem změny zázemí točny, objekt je morálně i fyzicky dožilý a 
Regenerace umožňuje jeho změnu tak, aby rozšířil potřebné zázemí řidičům MHD, 
s případnou úpravou objektu dojde k úpravám veřejných prostranství v okolí, které je 
momentálně degradováno bývalým sběrným dvorem a bezdomovci.  

Objekt [R] 113_1: Veškerá vyžadovaná parkovací kapacita rezidentů požadovaná 
normou je umístěna v objektu. Není umožněno požadavky na parkování v klidu tohoto 
domu saturovat v plánovaném parkovacím domě.  



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Objekt [R] 113_2: Parkovací dům je v souladu s Generelem dopravy v klidu a řeší 
nedostatečné kapacity dopravy v klidu v lokalitě. Cena parkovného není předmětem 
Regenerace sídliště Bory.  

Model sídliště je pouze vizuální zkratkou znázorňující možné přestavby / nástavby / 
dostavby jednotlivých objektů. Úpravy veřejných prostranství a další kapitoly v modelu 
nejsou a nemohou být znázorněny. Tyto informace jsou patrné z Hlavního výkresu a 
Dopravního výkresu, v nichž je patrné, že není navrženo rušení parkoviště v ulici U 
Borského parku.  

4 Připomínka Děkuji za pozvání na diskuzi MO Plzeň 3 ohledně budoucí koncepce rozvoje městské 
části Plzeň 3. Jsem moc rád, že se diskuse uskutečnila a rád bych uvítal i další diskusní 
fóra v dohledné době.  

Ze všeho nejvíce mě zaujala problematika volných parkovacích míst v Raisově ulici a 
ulicích přilehlých, zejména v době akademického roku na vysokých školách. Plně také 
souhlasím s tvrzení, které na zasedání zaznělo, že by to měla být jedna z hlavních priorit 
pro nadcházející léta. Pokud jsem dobře porozuměl, zvažuje se v blízkosti Raisovy ulice 
a vysokoškolských kolejí výstavba parkovacího domu. Mohli byste mi prosím v několika 
bodech k této záležitosti sdělit více podrobností. Z ústního projevu, jakkoliv pěkně 
předneseného, si toho člověk moc nezapamatuje. 

Vypořádání 
připomínky 

Dotazovaný prostor je označen jako sektor 111.  

V něm Regenerace v souladu s Generelem dopravy v klidu navrhuje parkovací objekt 
s označením [R] 111_1, který doplní navrhované prodloužení Raisovy ulice. Prodloužení 
ulice zlepší dostupnost Borského parku z lokality Bory a umožní navýšení parkovacích 
kapacit. Samotný objekt je navržen jako parkovací dům s možností umístění dalších 
funkcí ve vymezeném objemu včetně možnosti aktivního pateru.  

Na webové adrese www.ukr.plzen.eu je ke stažení kompletní dokumentace Regenerace; 
konkrétně v části III Kniha Regenerace je vyznačen sektor 111, kde, kromě grafických 
podkladů, je přiložena i textová část podrobně popisující navrhovaná opatření. 

5 Připomínka Nepřejeme si stavbu dvou domu plánovaných podél ulice 17. listopadu a Edvarda 
Beneše. A kvůli tomuto, abyste zasahovali a zničili náš Borský park! Díky těmto domům 
bude provoz na silnici, pro do teď stávající klidný vnitroblok. Tím zruší parčík, který je 
podle mě v té oblasti fajn - lijána, prólezačky pro děti, chodí sem i školka. 

Jsem proti kácení stromů a stavení domů v Borském parku!!!!!!!!  Kupovala jsem si byt 
poblíž Borského parku kde aspoň máme trochu přírody v tomto zastavěném městě, kam 
mohu jít s dítětem do přírody a na skvělá hřiště. Díky za přečtení. 

Vypořádání 
připomínky 

PARKOVACÍ DŮM PŘI ULICI E. BENEŠE 

Záměr parkovacího domu vychází ze změny č. 2 předchozího projektu Regenerace 
z roku 2017 a je v souladu s Generelem dopravy v klidu. Regenerace zpřesňuje podobu 
objektu tak, aby navazoval na urbanistickou koncepci sídliště - sídlištní bloky 
s chráněnými vnitrobloky, stanovuje minimální parkovací kapacity pro veřejnost a 
umožňuje případnou polyfunkčnost objektu.  

Z urbanistického hlediska objekt přirozeně obestaví blok vymezený ulicemi Baarova, 17. 
listopadu, E. Beneše a Adelova a vytvoří potřebné nároží. Zároveň ochrání stávající 
bytové domy a vnitroblok od hluku z městského okruhu a budoucí mimoúrovňové 
křižovatky.  

Parkovací objekt s možností nástavby rozšíří kapacity dopravy v klidu pro rezidenty v ulici 
Adelova a Baarova.  

Dle platného Územního plánu Plzeň nesmí objekt zasahovat do vymezených ploch 
urbanistické zeleně (v tomto případě při ulici E. Beneše). V případě záměru realizace 
objektu zasahujících i do těchto ploch musí dojít nejprve ke změně vymezení těchto ploch 
v ÚP Plzeň. Regenerace navrhuje rozšíření plochy urbanistické zeleně (PUZ) i do 
západní části vnitrobloku.  

PAVILÓN TRANSFÚZNÍHO ODDĚLENÍ 

Stávající budova pavilónu Fakultní nemocnice není navrhovanou novostavbou a 
nenavazuje na urbanistickou koncepci sídliště Bory.  



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Regenerace navrhuje v souladu s urbanistickou koncepcí sídliště Bory přirozené 
dotvoření bloku vymezeného ulicemi Baarova, 17. listopadu, E. Beneše a Adelova, které 
zároveň ochrání stávající bytové domy a vnitroblok od hluku z městského okruhu a 
budoucí křižovatky. Přestavbou nedojde k zabírání zeleně ve vnitrobloku.  

Na základě veřejného projednání a vyhodnocení připomínek občanů byla z návrhu 
Regenerace odstraněna transformace objektu a bude nahrazena potenciálem změny 
s požadavkem na zpracování regulačních podmínek v případě budoucího konkrétního 
záměru.  

Pro úplnost nutno dodat, že zmiňovaný vnitroblok není Borským parkem dle ÚP Plzeň, 
ale o plochu urbanistické zeleně (PUZ) chráněnou ÚP Plzeň. Regenerace navrhuje 
zachování vnitrobloku, jeho obestavění po obvodu a rozšíření PUZ i na západní část 
vnitrobloku. 

6 Připomínka Vážená paní magistro Výborná, 

ráda bych se vyjádřila k tzv. regeneraci Sídliště Bory. V dnešní době jsme rádi, že 
Sídliště Bory zůstává jednou z mála relativně klidných a zelených městských částí, kde 
není přemrštěná zástavba. Plán, který jsem měla možnost zhlédnout jde proti dnešní 
snaze vrátit zeleň do měst a zamezení oteplování. Naruší cyklistické stezky a volná 
prostranství. Už teď je kapacita v školek, škol a parkovacích míst nedostatečná.  Dojde 
ke snížení kvality životní úrovně obyvatel.  

Nesouhlasíme se především zástavbou na rohu ulic Edvarda Beneše a 17. listopadu – 
zrušení zeleně, omezení hřiště, narušení cyklostezky a budov v ulici U Borského parku. 
Jedna z nich je dokonce zakreslená do plochy dětského hřiště školky. Děkuji, že náš 
názor berete v potaz. 

Vypořádání 
připomínky 

PARKOVACÍ DŮM PŘI ULICI E. BENEŠE 

Záměr parkovacího domu vychází ze změny č. 2 předchozího projektu Regenerace 
z roku 2017 a je v souladu s Generelem dopravy v klidu. Regenerace zpřesňuje podobu 
objektu tak, aby navazoval na urbanistickou koncepci sídliště - sídlištní bloky 
s chráněnými vnitrobloky, stanovuje minimální parkovací kapacity pro veřejnost a 
umožňuje případnou polyfunkčnost objektu.  

Z urbanistického hlediska objekt přirozeně obestaví blok vymezený ulicemi Baarova, 17. 
listopadu, E. Beneše a Adelova a vytvoří potřebné nároží. Zároveň ochrání stávající 
bytové domy a vnitroblok od hluku z městského okruhu a budoucí mimoúrovňové 
křižovatky.  

Parkovací objekt s možností nástavby rozšíří kapacity dopravy v klidu pro rezidenty v ulici 
Adelova a Baarova.  

Dle platného Územního plánu Plzeň nesmí objekt zasahovat do vymezených ploch 
urbanistické zeleně (v tomto případě při ulici E. Beneše). V případě záměru realizace 
objektu zasahujících i do těchto ploch musí dojít nejprve ke změně vymezení těchto ploch 
v ÚP Plzeň. Regenerace navrhuje rozšíření plochy urbanistické zeleně (PUZ) i do 
západní části vnitrobloku.  

PAVILÓN TRANSFÚZNÍHO ODDĚLENÍ 

Stávající budova pavilónu Fakultní nemocnice není navrhovanou novostavbou a 
nenavazuje na urbanistickou koncepci sídliště Bory.  

Regenerace navrhuje v souladu s urbanistickou koncepcí sídliště Bory přirozené 
dotvoření bloku vymezeného ulicemi Baarova, 17. listopadu, E. Beneše a Adelova, které 
zároveň ochrání stávající bytové domy a vnitroblok od hluku z městského okruhu a 
budoucí křižovatky. Přestavbou nedojde k zabírání zeleně ve vnitrobloku.  

Na základě veřejného projednání a vyhodnocení připomínek občanů byla z návrhu 
Regenerace odstraněna transformace objektu a bude nahrazena potenciálem změny 
s požadavkem na zpracování regulačních podmínek v případě budoucího konkrétního 
záměru.  

ROZVOJ U VŠ KOLEJÍ 
 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Dva vícepodlažní deskové domy mezi ulicemi Raisova a Baarova slouží jako 
vysokoškolské koleje a mateřská škola a vymezující veřejné prostranství, jehož potenciál 
není v současnosti plně využit.  

Regenerace v tomto prostoru navrhuje rozšíření oplocené zahrady s možností doplnění 
objektem, který by rozšířil občanskou vybavenost s důrazem na školství.  

Je navržen nízkopodlažní, maximálně třípodlažní objekt, který posílí uliční charakter ulice 
U Borského parku a vymezí právě zahradu v mezidomí stávajících deskových domů. 
Objekt je určen pro rozšíření občanské vybavenosti s důrazem na školství, tedy dává 
možnost primárně na rozšíření stávající mateřské školky (případně základní školy); objekt 
zároveň umožní případné rozšíření zázemí VŠ kolejí (např.: klub, společenské místnosti).  

Objekt je umístěn tak, aby vymezil navrhovanou zahradu v prostoru mezi stávajícími 
objekty a měl na ni přímou návaznost (pro případný přímý vstup ze tříd MŠ do zahrady). 
Dle ÚP Plzeň není realizace tohoto záměru z důvodu vymezené plochy urbanistické 
zeleně (PUZ) v současnosti možná a v případě záměru realizace objektu je nedříve nutná 
změna ÚP Plzeň.  

7 Připomínka Dobrý den, chtěl bych podat připomínku k návrhu Regenerace sídliště Plzeň - Bory, 
konkrétně dostavby u prodloužení ulice Raisova směrem k Borskému parku.  

Pan architekt Váně na prezentaci zmínil, jak je stávající zástavba dobře hmotově 
koncipována a je třeba respektovat podlažnost, výšky a druhy zastřešení budov. Proto se 
domnívám, že plánovaný dům v prodloužení ulice Raisova by měl výškově navazovat na 
budovy VŠ kolejí v Máchově ulici, protože s nimi bude tvořit optický celek. Také by lépe 
výškově navazoval na rodinné domy v Raisově ulici viz příloha. 

Vypořádání 
připomínky 

Objekt tvoří plynulý výškový přechod ve směru osy ulice U Borského parku (od kolejí při 
ulici Politických vězňů ke kolejím při ulici Baarova) i ve směru osy ulice Raisova (od ulice 
Dvořákova stoupá hmota až k hraně s Borským parkem). Obecně platí, že budovy na 
hranách parků jsou hmotově a výškově výraznější, např.: koleje při ulici Baarova (8 NP), 
Hotelová škola (8 NP), bodové věže v Heyrovského ulici (14 NP) právě z důvodu 
výrazných předprostorů jednotlivých budov. Objekt byl ve 3D modelu prověřován nejen 
k sousedícím objektům, ale i v širším kontextu celé lokality.  
 

8 Připomínka Děkuji za možnost podávat připomínky k Projektu regenerace sídliště Plzeň-Bory. 

Mé připomínky a náměty: 

1) Zásadně protestuji proti vystavění nového objektu (údajně parkovacího domu) vedle 
transfuzní stanice. Výstavbou dojde k likvidaci krásného místa se spoustou zeleně. Místo 
křížení ulic 17. listopadu a E. Beneše je velmi horké, v létě rozpálené sluncem a pár 
posledních zelených míst je to jediné, co dělá tuto oblast alespoň trochu žitelnou a 
obyvatelnou. Navíc, pokud ulicí 17. listopadu povede městský okruh s hrůznou obrovskou 
křižovatkou, jak je vyhrožováno, změní se celý prostor v absolutně rozpálené betonové 
peklo. Prosím o trochu ohleduplnosti k obyvatelům okolních domů. Nedělejte nám prosím 
z našeho domova novou periferii, kde i projít po ulici je nadlidský úkol. V dnešní době 
sucha a klimatických změn je nezbytně nutné zelené plochy rozšiřovat, ne je likvidovat. 
Rozvoj dopravy se nesmí stát něčím, co absolutně ničí život místním. Hlavní funkcí 
města je příjemné bydlení, ne ježdění autem. 

2) Stavbu parkovacích domů v místech současných parkovišť považuji za dobrý krok, 
pokud budou pojaty esteticky přiměřeně, ideálně se zatravněnými střechami a bohatou 
výsadbou (udržované) zeleně v jejich blízkosti. Problém vidím v tom, že jejich výstavbou 
dojde ke zrušení parkovacích míst, která jsou dnes zdarma. Navrhuji tedy, aby ke 
každému jednomu bytu z okolních domů náleželo jedno parkovací místo zdarma. Pokud 
má domácnost víc, než jedno auto, je jasné, že nelze zajistit bezplatné parkování pro 
všechna tato auta. Za každé druhé, třetí, případně další auto by si tak obyvatelé museli 
připlatit. Ale vzhledem k tomu, že díky výstavbě parkovacích domů volného parkování 
výrazně ubyde, bylo by jedno místo zdarma ke každému bytu, myslím, spravedlivé. 

3) Prosím o zakomponování co největšího množství stromů a zeleně do projektu. 

4) Protestuji proti výstavbě developerského projektu v místech, která místní obyvatelé 
považují za Borský park. Nezáleží na tom, kudy vede úřední hranice parku. 
Argumentovat tím, že byl v těchto místech dříve odsouhlasen domov důchodců, 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

nepovažuji za adekvátní. Domov důchodců je, na rozdíl od developerského projektu, 
veřejným zájmem a životní prostředí navíc jistě zatěžuje méně. 

Vypořádání 
připomínky 

1) Záměr parkovacího domu vychází ze změny č. 2 předchozího projektu Regenerace 
z roku 2017 a je v souladu s Generelem dopravy v klidu. Regenerace zpřesňuje podobu 
objektu tak, aby navazoval na urbanistickou koncepci sídliště - sídlištní bloky 
s chráněnými vnitrobloky, stanovuje minimální parkovací kapacity pro veřejnost a 
umožňuje případnou polyfunkčnost objektu.  

Z urbanistického hlediska objekt přirozeně obestaví blok vymezený ulicemi Baarova, 17. 
listopadu, E. Beneše a Adelova a vytvoří potřebné nároží. Zároveň ochrání stávající 
bytové domy a vnitroblok od hluku z městského okruhu a budoucí křižovatky.  

Parkovací objekt s možností nástavby rozšíří kapacity dopravy v klidu pro rezidenty v ulici 
Adelova a Baarova.  

Dle platného Územního plánu Plzeň nesmí objekt zasahovat do vymezených ploch 
urbanistické zeleně (v tomto případě při ulici E. Beneše). V případě záměru realizace 
objektu zasahujících i do těchto ploch musí dojít nejprve ke změně vymezení těchto ploch 
v ÚP Plzeň. Regenerace navrhuje rozšíření plochy urbanistické zeleně (PUZ) i do 
západní části vnitrobloku.  

2) Kapacity pro parkování na terénu jsou již téměř vyčerpány, proto Regenerace sídliště 
Bory navrhuje preferenci realizace nových parkovacích míst v nadzemních a podzemních 
objektech a zkapacitnění parkování efektivnějším uspořádáním dopravních ploch podél 
stávajících komunikací v sídlišti.  

Zpoplatňování parkování není předmětem tohoto dokumentu. Celý systém zpoplatnění 
parkování v rámci města i jednotlivých čtvrtí musí být řešen koncepčně. Tuto 
problematiku řeší Parking Plzeň (PMDP).   

3) Regenerace navrhuje množství nových stromořadí formou vytyčených os doplňujících 
kompozici ulic a sídliště. Pro úplnost dodáváme, že v uličních prostranstvích je uložené 
velké množství sítí technické infrastruktury s ochrannými pásmy, které jsou často 
v konfliktu s výsadbou stromů.  
4)Dotčený pozemek není dle ÚP Plzeň plochou parku. Pozemek je součástí lokality 3_35 
Sídliště Bory, plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy smíšené obytné“ je 
stabilizovaná; pozemek je tedy zastavitelný.  
Objekt [R]116_3 má platné územní rozhodnutí č. 6452 ze dne 19.11. 2019, které nabylo 
právní moci 10.12. 2020 a Regenerace tento záměr přejímá.  

Pro úplnost nutno dodat, že hranice stanovené ÚP Plzeň jsou závazné (nejedná se o 
samoúčelnou „úřední hranici“) a slouží právě pro ochranu Borského parku. Bez jejího 
vymezení by bylo možné stavět kdekoli v Borském parku.  

9 Připomínka Dobrý den, v zastoupení vlastníků objektů dotčených Projektem regenerace sídliště 
Plzeň – Bory Vám zasílám dva podněty:  

1) Objekt OC LUNA, Skupova 24, Plzeň – vlastník Obchodní centrum LUNA s.r.o. plánuje 
nástavbu objektu dvěma plnohodnotnými podlažími s využitím pro obchod, služby a 
administrativu (schéma viz příloha 1).   

2) Nebytový objekt, Heyrovského 31, Plzeň – vlastník Kleknerová Dagmar plánuje 
nástavbu objektu dvěma plnohodnotnými podlažími s využitím pro obchod, služby a 
administrativu (schéma viz příloha 2). V projektu regenerace je zatím navržena nástavba 
jednoho podlaží. Žádáme Vás o zahrnutí těchto záměrů do Projektu regenerace.   

Vypořádání 
připomínky 

1) V průběhu zpracování projektu Regenerace nebyl předložen záměr na výrazné 
navýšení OC Luna, tudíž nebyl prezentován ani dotčeným orgánům, ani městským 
organizacím, ani veřejnosti.  

Princip modernistického sídliště je založen na nízkopodlažní vybavenosti (obchodní 
centra, školní areály, technická infrastruktura) a vícepodlažních bytových domech. 
Regenerace tyto principy sídliště dodržuje a chrání.  

Stávající objekt OC Luna je dvoupodlažní, Regenerace jej označuje jako objekt 
s potenciálem změny [P] 113_3. Je umožněna přestavba / nástavba objektu o jedno 
podlaží při zachování nízkopodlažního objektu (do 3 NP). Dále je doporučeno rozšíření 
vybavenosti a služeb v sídlišti a posílení aktivního parteru na severní, východní a jižní 
straně objektu.  



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Na potenciálně změněný objekt se budou vztahovat stejné požadavky jako na 
transformovaný objekt (např. zelená střecha, min. 80 % parkovacích kapacit uvnitř 
objektu atd.).  

2) V průběhu zpracování projektu Regenerace nebyl předložen záměr na dvoupodlažní 
navýšení nebytového objektu Heyrovského 31, tudíž nebyl prezentován ani dotčeným 
orgánům, ani městským organizacím, ani veřejnosti.  

Regenerace označuje stávající nebytový objekt jako objekt k transformaci [T] 113_3. Je 
umožněna přestavba / nástavba objektu o jedno podlaží s ohledem na blízkost bodového 
bytového domu a s doporučením na rozšíření vybavenosti a služeb v sídlišti. Na 
potenciálně změněný objekt se budou vztahovat stejné požadavky jako na 
transformovaný objekt (např. zelená střecha, min. 80 % parkovacích kapacit uvnitř 
objektu atd.).  

10 Připomínka Na základě diskuze z minulého týdne při veřejném projednání konceptu regenerace 
sídliště Bory. 

Dovoluji si požádat o pomoc.  

Již více než rok opakovaně kontaktujeme a oslovujeme (telefonicky a e-mailem) Správu 
Veřejného Statku města Plzně ohledně umístění zpomalovačů a renovace horizontálního 
vyznačení parkovacích míst v naší ulici, avšak stále nemáme žádné vyjádření, že by se o 
tom vůbec jednalo nebo byl stanoven nějaký termín uskutečnění.  

Jedná se o následující požadavky: 

Při shromáždění našeho SVJ byl výbor požádán o zajištění zpomalovačů/retardérů v naší 
ulici, která je sice slepá, ale pravdou je, že zde některá auta jezdí nepřiměřenou rychlostí 
a jsou zde ohroženy hlavně děti, neboť je naše ulice v těsné blízkosti školy. 

Dále prosím o vyjádření, zda by bylo možné obkreslit hranice parkovacích stání před 
domy u našeho SVJ. Parkovací místa již nejsou moc viditelná. A dále by nás zajímalo, 
zda by šlo nově vyznačit i podélná stání u chodníku, kde auta běžně parkují. 

Jelikož z našeho pohledu toto spadá do zvelebení a revitalizace okolí domu, prosím tedy 
o zaurgování našich požadavků jménem výboru SVJ pro dům Karla Vokáče 23-27. 

Vypořádání 
připomínky 

Podnět bude předán správci komunikací, tj. SVSMP. 

11 Připomínka 1) Co se chystá ve vnitrobloku Baarova/Skupova/Heyrovského – pochopila jsem záměr 
restauraci Baarovku (dříve prodejnu potravin) a bar Pionýr/dřívější středisko volného 
času ve Skupově 4 zvýšit o 1 patro. Ale k jakému účelu a jakým aktivitám by potom tyto 
objekty sloužily? 

2) Kontejnery na kovy – zavedení byl výborný nápad, ale je škoda, že jsou na takových 
místech, kde nemohou být moc využity (např. Družstevní ulice) nebo naopak okamžitě 
přeplněné (Sokolovská u Atomu). Na rozdíl od jiných druhů odpadu je to téměř plně 
recyklovatelný odpad a je velká škoda, že nejsou u obchodních domů, nákupních center, 
poblíž škol, VŠ kolejí, hřišť apod., protože se kolem povaluje spousta plechovek od koly 
od školáků, ale kdyby byl po ruce kontejner na kovy a plasty (klidně malé popelnice), tak 
by to spousta lidí hodila do nich. Hliníkové plechovky se bohužel magnetem ze 
směsného odpadu nevytáhnou. 

3) V poslední době téměř každý den nacházím na různých místech rozbité sklo (láhve, 
sklenice) a nemám na mysli u kontejnerů.  Pokud by městská policie procházela takovými 
místy častěji, nejspíš by se to tak často nestávalo. 

4) V návrzích si poměrně protiřečí rozšíření zeleně a navýšení parkovacích míst. V tomto 
bodě: 

a) souhlasím s vybudováním parkovacího domu na místě nynějšího parkoviště 
u obchodního domu LUNA, resp. před bývalým dopravním inspektorátem, neboť 
bez zásahu do další zeleně by se navýšil počet parkovacích míst v hojně 
zabydlené lokalitě; 

b) nesouhlasím s vybudováním parkovacího domu u křižovatky ulic 17.listopadu/E. 
Beneše na místě vyrostlých stromů – není možné raději realizovat parkovací dům 
na místě současného parkoviště pro návštěvníky FN (přes křižovatku od TO FN)?; 
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c) nesouhlasím s vybudováním parkovacího domu mezi ulicemi Máchova a U 
Borského parku zastavěním nynějšího trávníku (louky); 

d) naopak prodloužení Raisovy ulice až k Borskému parku považuji potenciálně za 
užitečné. Pozor ovšem při zavádění jednosměrek, aby to nedopadlo jako u 
rozhlasu, kde jsou všechny jednosměrky směrem z centra a pro opačný směr 
prakticky musím použít jednu z hlavních ulic (Klatovská nebo E. Beneše), i když při 
jiném řešení by se tomu dalo vyhnout; 

e) nepřijde mi také vhodné mít parkovací dům hned vedle školky (budova kolejí v 
Baarově ulici), neboť tím naroste místní provoz a riziko zranění dětí (ať už výše 
zmíněný na louce vedle starých VŠ kolejí nebo uzavřením bloku mezi VŠ kolejemi 
Machova a Baarova. Uzavření tohoto bloku by asi pro školku mohlo být fajn, pokud 
tam ovšem nebudou budoucí nájemníci rekonstruované ubytovny neustále házet 
odpadky (vlastní zkušenost s nemožností využívat pro školku na nám. Míru hřiště u 
10. ZŠ pro neustálý nepořádek včetně střepů a ostrých předmětů). V tomto 
uzavřeném prostoru (stavbě uzavírající blok) by asi bylo vhodnější rozšířit kapacitu 
školky, ev. pro nějaké jiné mimoškolní aktivity (sportovní kroužky, jazyková škola 
aj.). 

5) V návrhu jsem neviděla žádný záměr s polovinou budovy Baarova 13, kde dříve sídlila 
Česká Pošta (SIPO). Tento objekt je již nejméně deset let nevyužíván a chátrá. Nevím 
sice, kdo je vlastníkem, ale pokud nepatří městu, jistě by se našly nějaké páky na 
zlepšení stavu, například přebudování na byty, neboť jde vlastně o bývalou ubytovnu pro 
studenty. 

6) Při budování parkovacích domů i při zvyšování současné zástavby je nutné brát v 
úvahu také vliv těchto objektů na zastínění dalších, zejména bytových domů (některé z 
navrhovaných variant znemožní rozumný výhled a v okolních bytech bude tma jako v 
tunelu). 

7) Při budování dalších staveb by se měly co nejvíce využívat prostory bývalého areálu 
Škody Plzeň, případně další nevyužívané bývalé průmyslové objekty (například v okolí 
Přeštické ulice) namísto zastavování dalších ploch. 

8) Současný systém roztříštěných parkovacích míst v současné podobě (4-5 míst, 
metrový pruh trávy…) je hrozný. Mnohem lepší by bylo ponechat např. 20 parkovacích 
míst pohromadě a potom udělat široký pruh (5 m?) se stromem, který nebude vadit ani 
když vyroste. Kořeny stromů v těch úzkých pruzích „zeleně“ už leckde vyklenují dlažbu 
sousedních stání. K dokonalosti stačí vysadit místo trávy pichlavé skalníky, navíc 
neudržované!!!! (vyzkoušet lze ve Skupově ulici nebo na parkovišti u Lidlu). 

9) Parkování obecně – není možné pokusit se domluvit s majiteli parkovišť u obchodů či 
firem – Billa, Penny, Rako aj., zda by nešlo zde povolit stání přes noc, podobně jako je to 
např. u některých úřadů, že od 18 h do 8 h tam může parkovat kdokoli? 

10) Vím, že existuje požadavek místa pro invalidy na určitý počet parkovacích míst. 
Ovšem nad realizací v praxi kolikrát zůstává rozum stát. Dva ilustrační příklady: 

Mayerova 36-38 – parkování pro invalidy pod strmými schody z lesklých klouzavých 
dlaždic. Místní invalida má pravděpodobně možnost parkovat ve dvoře či v podzemní 
garáži a nejspíš není schopen takovéto schody vyjít ani s pomocí. Přespolnímu invalidovi 
místo příliš nepomůže, protože pokud jde na nákup, zaparkuje u Billy a pokud ne, má to 
všude daleko. 

Višňová 43 – parkování invalidy v kopci – asi i s berlemi by měl problém vystoupit, o 
vozíku nemluvě. V případě zájmu mohu zaslat foto. 

11) Máme v rodině příbuznou na vozíku a podle našich zkušeností nejsou nájezdy 
bezbariérové. Na snížených nájezdech je zpravidla zhruba 3cm schod. Pokud člověk 
tlačící invalidu na vozíku nechce, aby dotyčný na každé takovéto nerovnosti nadskočil, 
nezbývá mu než na nerovnost najíždět jako na normální obrubník (nadzvednout přední 
kola a naklopit). Je takový problém snížit obrubník na úroveň vozovky? Samostatný 
invalida sám jezdící na vozíku možná tento problém tolik nevnímá, nebo už je na ty „hrby“ 
zvyklý. 

12) Jakožto cyklista, který je zároveň řidičem i rodičem školních dětí vidím problémy 
zejména v těchto věcech: 

Spousta nákladně vybudovaných cyklostezek je plná různých sloupů, nekonečného 
množství vjezdů (např. Borská pole – každou chvilku metr dolů, vjezd, metr nahoru) a 
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zámková dlažba také nic moc, po chvilce je člověk docela vydrncaný, objíždění zastávek 
(sice rozumím tomu, proč to tak je, ale leckde by mohla být cyklostezka vedena ve druhé 
polovině chodníku a nebylo by nutné stále něco objíždět) 

Vedou „odnikud nikam“, resp. je tam vždy nějaké kritické místo. Zkuste si to při přípravě 
představit projet to společně třeba s osmiletým, desetiletým dítětem. Pochvalujete si, jak 
jste krásně vyřešili cyklostezku při ulici E. Beneše – ale přijedu ke Stehlíkově ulici a co 
dál? Křižovatka u náměstí Míru (dobře, tam to jde sice krkolomně, ale přece jen převést 
přes 3 přechody a pokračovat). Kruhové objezdy – u Kauflandu (jakž takž lze objet 
směrem z Bor po pravé straně), u Makra, leckde jsou jen „místa pro přecházení“, ne 
přechody – při větším provozu nelze přejít (ani kolo převést). Celkem ujde stezka od 
bývalých borských kasáren kolem ZČU, když pominu nelogické přejíždění přes koleje na 
mostě, kde není pořádně vidět. V opačném směru už je to horší s tím průběžným pruhem 
pro cyklisty, ale také to jde. 

Jedno z nejhorších míst vůbec je Tyršův most (přechod žádný, po chodníku s vysokým 
obrubníkem jet správně nemám a ať chci k Meditační zahradě hned za mostem, nebo 
kolo převedu po přechodu směrem ke hřbitovu a přejedu na polní cestu až tam, tak mi 
jde velmi často o zdraví). Jet přes most po silnici a odbočit s dvanáctiletým dítětem 
doleva jsem zkusila jednou a už to nehodlám opakovat. Velmi by se hodila stezka do 
Radobyčic a dále směrem na Štěnovice. Škoda, že při poslední rekonstrukci Tyršova 
mostu nebylo pomýšleno na cyklisty (např. rozšířením na jedné straně?), přestože tou 
dobou už byl velký cyklistický provoz. 

13) Aby to nevyznělo pouze kriticky, tak jedna pochvala. Konečně se po několika letech 
úporných jednání podařilo vybudovat pruh pro výstup/nástup školáků v ulici u Borského 
parku (u „Růžovky“). Skvělé, ale nemuselo to trvat tak dlouho. 

Na závěr doporučuji při realizaci jistě bohulibých záměrů na zvelebení našeho okolí 
používat selský rozum. Zastavením několika málo zbývajících travních ploch nebo 
výstavbou dalších ubytoven (a tím pádem přistěhováním dalších stovek na soužití často 
dosti problematických obyvatel) Jižnímu Předměstí jistě neprospěje. 

Vypořádání 
připomínky 

1) Sektor 107: Po projednání s veřejností a vypořádání připomínek navrhuje Regenerace 
tzv. potenciál změny u dotčených objektů. Tzn. že případnému konkrétnímu záměru 
(který v současnosti není zatím znám) bude předcházet zpracování regulačních 
podmínek tak, aby nebyla narušena urbanistická koncepce sídliště Bory.  

2) Připomínka bude předána SVSMP a Čisté Plzni.  

3) Připomínka bude předána MO P3 a Městské policii  

4b) V navrhovaném prostoru nelze realizovat žádný objekt, protože je zde plánovaná 
mimoúrovňová křižovatka městského okruhu. Navrhovaný parkovací dům vychází 
z původního projektu Regenerace sídliště Bory a je v souladu s Generelem dopravy v 
klidu 

4c) Tato plocha je dlouhodobě určena jako rezerva pro parkovací dům a je v souladu 
s Generelem dopravy v klidu 

4e) Objekt je navržen pro občanské vybavení s důrazem na školství 

5) Regenerace označuje objekt jako stabilizovaný, jeho stavební čáry a výška je tedy 
neměnná. Způsob užívání Regenerace nijak neovlivňuje. Objekt je v soukromém 
vlastnictví.  

6) Každý nový záměr musí projít posouzením v rámci studie nebo územního řízení a 
musí být dodržena platná legislativa.  

7) Regenerace sídliště Bory se věnuje výhradně sídlišti Bory v rámci vymezeného území 
a navazuje na ÚP Plzeň. Řešení ostatních ploch není součástí jejího řešení.  

8) Systém výsadby stromů mezi parkovacími stáními vychází z požadavku Generelu 
dopravy v klidu, kdy je stanoven požadavek výsadby stromu na každých 5 nově 
zbudovaných stání. Účelem je zajištění stínění parkujících automobilů a chodců a 
zajištění kompozice uličního prostranství se stromořadími a alejemi, které jsou nositelem 
estetické, environmentální a ekologické složky veřejných prostranství. V místech 
dlouhých řad parkovacích stání také často dochází k záborům míst parkováním 
nákladních automobilů a autobusů. 
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9) Organizaci dopravy a provozní záležitosti dopravy v klidu Regenerace neřeší.   

10) Počet a umístění stání pro invalidy vychází z normy a tato stání musí být veřejně 
přístupná.  

11) Podnět bude předán SVSMP, jakožto správci komunikací, zadavatele projektových 
dokumentací a investora rekonstrukcí komunikací. 

12) Problematiky koncepce cyklistických tras jsme si vědomi, děkujeme za podněty. 
V průběhu zpracování projektu Regenerace sídliště Bory došlo k opakovaným jednáním 
se SVSMP na téma spojitosti cyklistické sítě a standardů jednotlivých kategorií stezek, na 
základě těchto jednání dochází v současnosti ke zpracovávání nového Generelu 
cyklistické dopravy, který bude spojitost tras a jejich standard řešit.  

12 Připomínka Dobrý den, reaguji na návrh města a městské části Plzeň 3 o "regeneraci" sídliště na 
Borech konkrétně o řešenou oblast 302. V první řadě nazývat toto návrhem regenerace 
je dosti alibistické. Dle mého soudu se jedná o dosti konkrétní urbanistickou studii, kde 
jsou celkem jasně představeny hmoty uvažovaných objektů. Což znamená, že se 
návrhem těchto objektů a jejich dopadů do okolní zástavby musel již někdo (i třeba 
okrajově zabývat), tedy psát, že hygienické dopady, oslunění atd. bude prověřeno ve 
studii nebo v územním rozhodnutí je neprofesionální a považuji to za klamání obyvatel 
města Plzeň. Již zmínka o postoupení k územnímu řízení napovídá, že se nejedná pouze 
o vizi města a zjištění reakce občanů. 

1) Velmi striktně se ohrazuji, proti stavbě nadzemních garáží (Návrh 302_4) místo 
současných přízemních garáží. Představa o umístění tohoto objektu stoprocentně 
nesplňuje požadavky na oslunění a vzdálenosti od sousedních objektů, vezmu-li v potaz, 
že v dotčených štítech jsou okna. Tedy postavením daných garáží nejenže zastíníte 
majitelům byty, ale taky tím znehodnotíte jejich tržní cenu. Odůvodnění, že je snaha o 
dotvoření blokové zástavby je sice pěkné, ale zajímalo by mě jestli se někdo pozastavil 
nad tím, že toto není bloková zástavba a ani to tak urbanisticky není koncipované. 
Naopak daná stavba prostor zbytečně uzavře a stísní. Rozumím potřebě města po 
zvýšení parkovacích kapacit, ale není mně jasné, proč se město snaží postavit garáže do 
takto již malého prostoru, když na proti přes ulici, jsou podél Sukovi ulice tytéž garáže? 

2) Taky bych byl rád kdyby se i nadále v oblasti  302 prostranství mezi domy, uvažovalo 
se zachováním dětského hřiště. V současné studii v tomto místě není hřiště graficky 
znázorněné, i když ve skutečnosti existuje. 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace kromě jiných oborových kapitol (veřejná prostranství, zelená a dopravní 
infrastruktura, veřejné vybavení) prověřuje i možnosti dostaveb v řešeném území, a 
navazuje tak na hlavní principy a cíle ÚP Plzeň, citujeme: 

• preferovat intenzivní využití zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby 
(…) před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch; 

• využít potenciál místa doplněním a intenzifikací urbanistické struktury; 

Vzhledem k rozsahu řešeného území zpracovaného v měřítku 1:2000 (tedy s omezenou 
mírou podrobnosti) a množství řešených témat Regenerace prověřila možnosti dostaveb 
ve 3D modelu, na jehož základě byly stanoveny základní hmotové regulativy při 
zachování specifických urbanistických principů jednotlivých a vzájemně rozdílných sídlišť. 
(Jiný přístup byl zvolen pro sídliště Bory, jiný pro sídliště Tomanova, jiný pro okolí Sukovy 
ulice). 

Až v momentě konkrétního záměru (konkrétní stavebník s konkrétní studií) je možné 
prověřit všechny dopady na okolí. Toto prověření zaručuje proces územního řízení, 
možnost umístění konkrétního záměru stavby je dána teprve vydáním rozhodnutí o 
umístění stavby – územního rozhodnutí.  

1) Navrhovaná plocha parkování byla přejata z původní Regenerace sídliště Bory a je 
v souladu s Generelem dopravy v klidu a navazujících strategických dokumentech. 
Projekt není v současnosti městem připravován a v rámci projektu Regenerace sídliště 
Bory je území drženo jako rezerva pro parkovací objekt. Počet nadzemních pater byl po 
veřejném projednání opětovně prověřen a počet nadzemních podlaží snížen na tři.  

2) Návrhová část projektu Regenerace zobrazuje pouze změny v rozmístění hřišť, tedy 
přemístění hřiště nebo návrh nového hřiště. Neoznačené dětské hřiště bude zachováno.  



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

13 Připomínka Bydlím na adrese Klatovská třída a proto se budu pouze vyjadřovat k oblasti Sukova, na 
které mi nejvíce záleží. 

1) V části odůvodnění máte fotografii našeho „vnitrobloku“. Máte ho zde uvedený s 
chybou – místo adresy Sukova máte uvedeno Skupova (strana č. 51). 

2) Prostranství v okolí našeho domu nejvíce trpí nedostatkem parkovacích míst. Mě jako 
matku dvou malých dětí poměrně trápí, že v odpoledních hodinách auta parkují i těsně 
vedle pískoviště, které často využíváme. Je to vidět i na vaší fotografií – tmavý vůz vlevo. 
Chápu řidiče, kteří jsou zoufalí a hledají místo k zaparkovaní. Ale bylo by vhodné i z 
bezpečnostního hlediska nějakým způsobem oddělit dětské hřiště od parkovacích ploch. 
Ideálně oplocením pískoviště. Pískoviště s dětmi často využíváme, protože je pro nás 
situováno velmi výhodně pod velkým stromem, díky čemuž v parném létě si mohou děti 
hrát ve stínu a naopak při dešti si také děti mohou hrát venku. Určitě bychom uvítali, 
kdyby se naše hřiště složené pouze z pískoviště rozrostlo o další hrací prvky. 
3) Dalším problémem je stav jediné komunikace vedoucí k našemu domu. Větší část 
komunikace je ve vlastnictví města a část je spoluvlastněna. Jak mimo jiné vyplývá 
z Vaší mapy.  
Komunikace vypadá takto: 
Po dešti jsou výmoly plné vody a značně komplikují průjezd auty.  Tato situace souvisí i 
s velmi špatnou dopravní obslužností dané oblasti. Jediné příjezdová cesta vede přes 
Kaplířovu ulice a dále. Bohužel jsme se nemohli zúčastnit veřejného projednávání, ale 
máte prosím vymyšlenou koncepci, jak nám pomoci. 
4) Určitě co se týče parkování, tak by nám velmi pomohl parkovací dům, který je v 
návrhu. Ale zajímalo by mě, protože garáže, kde by měl dům stát jsou v soukromém 
vlastnictví, jak je ekonomicky reálné vybudování tohoto parkovacího domu. 

Vypořádání 
připomínky 

1) Děkujeme za upozornění na chybu v popisku.  

2) Požadavek na rozšíření daného dětského hřiště byl zapracován (piktogram v grafické 
části). Regenerace navrhuje problematiku parkování v blízkosti hřiště řešit redukcí počtu 
sušáků na prádlo (naddimenzovaný počet, morální i fyzická dožilost) a jejich nahrazení 
jinými funkcemi (rozšíření hřišť, zajištění parkovacích kapacit s ohledem na umístění 
hřiště a zeleně). Odstranění konkrétních sušáků řeší MO P3 po domluvě s obyvateli.  

3) Tento prostor není ve výhradním vlastnictví města a záměry (včetně opravy povrchů) 
musí probíhat se souhlasem ostatních spolumajitelů. Z toho důvodu jsou opravy 
procesně zdlouhavé.  

V současnosti je celý sektor 302 napojený z jednoho bodu v západní části Boettingerovy 
ulice; toto napojení je s ohledem na množství obyvatel nevyhovující, dochází k závlekům. 
Regenerace navrhuje druhé komunikační napojení bloku z křižovatky Klatovská – 
Majerova, které je možné pouze v případě odstranění nízkopodlažní stavby. Vznikne 
komunikace v mezidomí, která zlepší i pěší (a cyklistické) vazby a umožní vedení sítí 
technické infrastruktury. Objekt musí být nejdříve vykoupen a zdemolován, aby došlo ke 
zlepšení dopravní obsluhy celého sektoru.  

Tento záměr je nově navržen předkládanou Regenerací sídliště, jedná se o výhledové 
řešení a záměr tedy není v současnosti zatím připravován.  

4) Projekt není v současnosti městem připravován a v rámci projektu Regenerace sídliště 
Bory je území drženo jako rezerva pro parkovací objekt. Nedokážeme předvídat případný 
zájem soukromého investora.  

14 Připomínka Dobrý den, minulý týden jsem se zúčastnil setkání ohledně regenerace sídlišť Bory, které 
bylo velmi zajímavé. Je fajn, že se vedení města zajímá o rozvíjení koncepce prostoru, 
ve kterém žijeme.   

Zasílám návrh na doplnění do dokumentace, který jsem konzultoval i se členy výboru 
SVJ v našem domě (ulice Brožíkova). 

 Ve vedlejším sektoru 211 je v dokumentaci poznámka: 

"Možnost umístit oplocení v severní části sektoru tak, aby navázalo na stávající oplocení 
sousedních zahrad" (N_211) 

V sektoru 210, kam spadá náš dům, však žádná podobná poznámka není. Domnívám se, 
že umožnit oplocení alespoň objetku našeho domu Brožíkova 2457/26 a 2644/28 a 
přilehlého pozemku by bylo též vhodné.   



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Domy s č. p. 1991/28, 2087/26, 2086/24, 2100/22 a 2100/30 již oplocené jsou a 
protáhnutí oplocení okolo našeho domu a pozemku by mohlo vytvářet souvislejší celek. 
Stejně tak, jako vytváří oplocení u objektů v protější ulici - č.p. 2480/23, 2480/13, 2481/15 
a 2233/17. 

Náš dům a přilehlé garáže také obklopuje pozemek, který je v soukromém vlastnictví 
našeho SVJ, nejedná se tedy o pozemek města. I z toho důvodu bychom mohli v 
budoucnosti uvažovat o oplocení tohoto pozemku, pokud by v našem domě panovala 
všeobecná shoda. 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace umožňuje umístění oplocení v sektoru 210. Zelená přerušovaná čára značící 
tuto možnost je v grafické části zapracována (dochází k překryvu s černou přerušovanou 
čarou značící formální hranu bloku). 

Možnost umístění při dodržení požadavků daných Regenerací (výška, průhlednost 
oplocení) oplocení jsme doplnili i do textové části sektoru 210.  

15 Připomínka Bydlím v Tomanově ulici a není mi jasné, proč chcete nastavět další bytové domy v 
Tomanově ulici či ve Schwarzově ulici. Domy jsou sice postaveny už před nějakou 
dobou, ale lidem se tam bydlí vcelku dobře je tam klid a co nás spíš trápí, je nárůst 
dopravy, kdy si všichni přivezou svoje dítka do školky a školy auty a pak tam auta 
odstavují. A to by se tím jen zhoršovalo, protože by zase vznikala potřeba někde auta 
odstavit. Nevím, ale máme pocit, že udělat krok pěšky, je pro dnešní rodiče úplně „out“.  

A s čím tedy rozhodně nesouhlasíme je nástavba na stávajícím obchodě potravin 
Pramen. My starší lidé bez auta, jsme skutečně rádi, že tam tato prodejna funguje a 
můžeme tam dojít pohodlně pěšky. Když na ní nakreslíte zástavbu či dostavbu, už 
vidíme, jak to zase koupí nějaký developer, postaví tam bytový dům, který opět nebude 
mít kde vyřešit parkování a bude po obchodě. S tím tedy rozhodně nesouhlasíme. 
Žádáme vyjmout tuto možnost z dokumentu. 

Jinak jsme v minulosti vyplňovali dotazník a potěšilo nás, že to jen tak někam nezapadlo 
a k něčemu to snad bylo. Třeba se dočkáme i té parkovací zóny. Zároveň musím 
pochválit, že je to přehledně uděláno tak, že si umíme z toho udělat představu, co město 
plánuje. 

Vypořádání 
připomínky 

1) Po veřejném projednání a vypořádání došlých připomínek byly změněny podmínky pro 
možnost nástavby. Regenerace umožňuje na stabilizovaných a v minulosti nenavýšených 
objektech na základě kladného projednání s dotčenými orgány a zpracovatelem 
Regenerace realizovat nástavbu o 1 nadzemní patro. Tvar střechy zůstane zachován. 
Požadavky na tvar střechy a dopravu v klidu budou řešeny v rámci projednání záměru. 

2) Při případném záměru nástavby / přístavby stávajícího objektu Regenerace stanovuje 
pravidla předem, a to s ohledem na urbanistickou strukturu v okolí. Je vytvořen 
předpoklad plynulého hmotového provázání vilové čtvrti Bezovka a sídlištní struktury 
Tomanova. Regenerace ani jiný dokument města nemůže zaručit zachování prodejny 
„Pramen“, které je provozováno soukromníkem, ani to výrazně regulovat. Může ale 
regulovat případný zájem na nástavbu objektu. Přesto klade doporučení na zachování 
prodejny.   

16 Připomínka Plácek před ZŠ Schwarzovka je intenzivně využívaný k svobodnému pobíhání dětí a v 
zimě k sáňkování. S rodiči, kteří se zde scházejí, si myslíme, že by byla škoda ho 
zastavět celé hřištěm, zato by se sem hodily branky a koš na basketbal. 

Také vnímáme, že chybí hřiště pro větší děti (podobné, jako ve Štruncových sadech s 
prvky pro ručkování a šplnání), protože našim 7- letým dětem už hřiště Na Hvězdě 
nestačí. Možná by se pro toto hřiště mohla využít část Hvězdy?  

V okolí Schwarzovky a Hvězdy také chybí zázemí pro rodiny, třeba wc s kavárnou, 
možná by se tímto způsobem dala využít sámoška ve Schwarzovce, která je ve studii 
určená pro rozvoj. 

Vypořádání 
připomínky 

Projekt Regenerace navrhuje revitalizaci předprostoru 2. ZŠ a dává podmínky pro 
zpracování studie veřejného prostranství, která se bude zpracovávat samostatným 
projektem. Jednou z podmínek je rozšíření vybavenosti pro děti a starší děti (ne tedy 
nutně pouze dětského hřiště) tak, aby se rozšířily volnočasové možnosti a bylo ulehčeno 
přetíženému prostranství „Na Hvězdě“.  



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Snahou projektu je koncentrace těchto aktivit do několika konkrétních oblastí tak, aby se 
mohlo doplnit případné vybavení v podobě veřejných toalet nebo kavárny. 

17 Připomínka V souvislosti se zrychlenou akcí pořádanou UKR a ÚMO3 Plzeň, kdy je požadováno 
vyjádření obyvatel části Bory a celého města Plzně v krátké lhůtě 10 dnů na zásadní 
změnu životního prostředí části sídliště Bory, zasíláme protest k realizaci navrhovaného 
projektu, který nepředstavuje REGENERACI sídliště, ale naopak DESTRUKCI, kdy má 
dojít k likvidaci parčíku s nádhernými listnatými a jehličnatými stromy, které do značné 
míry zlepšují životní prostředí kde navíc žije mnoho drobné zvěře a mají útočiště ptáci. V 
rámci parčíku sportují a hrají si děti nejen ze sídliště ale i z okolí a rodiče i prarodiče 
dohlížejí na veškeré akce z laviček, které jsou tu k tomu účelu instalovány. Celá tato 
popsaná část je na Borech ojedinělá a pomáhá k celkovému fyzickému i duševnímu 
rozvoji dětí Plzně. Věříme, že i Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního 
prostředí by podpořilo náš protest. 

Vypořádání 
připomínky 

Záměr parkovacího domu vychází ze změny č. 2 předchozího projektu Regenerace 

z roku 2017 a je v souladu s Generelem dopravy v klidu. Regenerace zpřesňuje podobu 

objektu tak, aby navazoval na urbanistickou koncepci sídliště - sídlištní bloky 

s chráněnými vnitrobloky, stanovuje minimální parkovací kapacity pro veřejnost a 

umožňuje případnou polyfunkčnost objektu.  

Z urbanistického hlediska objekt přirozeně obestaví blok vymezený ulicemi Baarova, 17. 

listopadu, E. Beneše a Adelova a vytvoří potřebné nároží. Zároveň ochrání stávající 

bytové domy a vnitroblok od hluku z městského okruhu a budoucí mimoúrovňové 

křižovatky. Parkovací objekt s možností nástavby rozšíří kapacity dopravy v klidu pro 

rezidenty v ulici Adelova a Baarova.  

Rozsah nepřekročitelných čar zasahujících do ploch urbanistické zeleně (PUZ) byl oproti 

původnímu návrhu zmenšen a byl doplněn požadavek na rozšíření PUZ i do západní 

části vnitrobloku tak, aby byla ochráněna i západní část vnitrobloku.   

18 Připomínka 1. Kolik bytových jednotek bude mít dům na místě „Bowlingu Baarovka“ a kolik 
parkovacích míst bude uvnitř tohoto domu? Kdy předpokládáte, že bude postaven tento 
dům? 

2. Kolik bytových jednotek bude mít dům na místě „Pionýra“ a kolik parkovacích míst 
bude uvnitř tohoto domu? Kdy předpokládáte, že bude postaven tento dům? Jak 
nahradíte volnočasové centrum pro děti Skupova? 

3. Kolik bytových jednotek bude mít dům u VŠ kolejí a kolik parkovacích míst bude uvnitř 
tohoto domu? Kdy předpokládáte, že bude postaven tento dům? 

4. Jakým způsobem zajistíte, aby 3 výše uvedené domy nebyly postaveny dříve, než 
parkovací dům u VŠ kolejí? 

5. Má město Plzeň či obvod Plzeň 3 nějaký standardní požadavek vůči developerům na 
počet parkovacích míst uvnitř domu ve vztahu k počtu bytových jednotek v domě (kolik 
parkovacích míst na bytovou jednotku)? 

6. Po zřízení této školky ZČU ve VŠ kolejích se zhoršila možnost krátkodobého 
parkování pro rodiče dětí z 26. ZŠ a stejnému problému samozřejmě čelí rodiče dětí ze 
školky ZČU. Jakým způsobem bude toto krátkodobé parkování v Baarově ulici řešeno.  

Vypořádání 
připomínky 

1. Na základě veřejného projednání byla možnost transformace objektu „Bowlingu 
Baarova“ změněna na objekt s potenciálem změny [P] 107_2. Potenciálem změny jsou 
označeny stávající objekty, u nichž je umožněna změna tvaru objektu nebo náhrada 
objektem novým. Tato změna bude upřesněna a projednána se zpracovatelem 
Regenerace sídliště Bory až na základě případného konkrétního záměru. Případná 
změna musí dodržet další opatření daná projektem Regenerace (např.: požadavky na 
parkování).  

Počet bytových jednotek, počet parkovacích míst a etapizace není předmětem této 
dokumentace. Při realizaci jakéhokoli objektu musí investor prokázat, že stavba naplňuje 
normové požadavky dopravy v klidu a to jak z hlediska parkování, tak z hlediska 
odstavování vozidel. 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

2. Na základě veřejného projednání byla možnost transformace objektu „Pionýr“ změněn 
na objekt s potenciálem změny [P] 107_1. Pravidla pro případnou změnu jsou stejná jako 
v odpovědi výše.  

Regenerace zároveň požaduje, aby případný potenciál změny byl projednán se 
stávajícími subjekty (jak veřejnoprávními, tak privátními) a upozorňuje, že právě tento 
objekt má největší potenciál pro umístění a posílení potřebných městských služeb.  

3. Objekt [R] 111_2 je navržen jako nízkopodlažní, maximálně třípodlažní objekt, který je 
určen pro rozšíření občanské vybavenosti s důrazem na školství.  

Dle ÚP Plzeň není realizace tohoto záměru z důvodu vymezené plochy urbanistické 
zeleně (PUZ) v současnosti možná a v případě záměru realizace objektu je nedříve nutná 
změna ÚP Plzeň. 

Na objekt se vztahují plošná opatření řešící např. i požadavky na parkování.  

4. Při realizaci jakéhokoli objektu musí investor prokázat, že stavba naplňuje normové 
požadavky dopravy v klidu a to jak z hlediska parkování, tak z hlediska odstavování 
vozidel. To znamená, že výstavba parkovacího objektu není podmínkou pro realizaci 
jiných staveb. 

5. Každá stavba musí naplnit normové požadavky (vychází z prováděcích vyhlášek 
Stavebního zákona) na počet parkovacích a odstavných stání. Pro aplikaci této normy 
má město Plzeň zpracován dokument (viz Generel dopravy v klidu, aktualizace 2021), 
který upřesňuje tyto požadavky pro různé typy území města.  

Regenerace dále vyžaduje, aby min. 80 % vyžadovaných parkovacích kapacit bylo 
umístěno v objektu hlavní stavby.  

6. Regenerace vyžaduje stávající parkoviště K+R v ulici U Borského parku přeřešit 
v podrobnější projektové dokumentaci.  

19 Připomínka 1. III. poliklinika na Borech je hodně daleko od zastávek MHD (které jsou až u nemocnice 
a u Penny), což je špatné pro staré občany, kteří se obtížně pohybují, nemocné i pro 
matky s dětmi. Dá se umožnit napojení nějakého dopravního spoje směrem ze sídliště 
přímo k budově jako je tomu u polikliniky na Slovanech a v Doubravce? 

2. Náměstí v Šimerově ulici je po revitalizaci ve své centrální části s jen velmi malým 
množstvím zeleně, převažuje rozměrná dlažba, která se v létě rozpálí a zvyšuje tím 
teplotu o více stupňů. Je možné dodělat původním projektem navrhovanou rozměrnou 
podlouhlou fontánu ve tvaru lodi místo níž je na náměstí jen několik symbolických 
pramenů vody? Je možné oddělit klidovou zónu laviček keři tak, aby nesloužila jako 
hlavní komunikace procházejícím chodcům a stala se tak skutečně klidovou zónou, 
oddělenou od běžného provozu? Je možné oddělit keři kontejnery na odpad a parkující 
vozy od samotného náměstí? 

Vypořádání 
připomínky 

1. Požadavek nelze zajistit lokálním řešením v rámci projektu Regenerace sídliště Bory. 
Problém vyžaduje širší systémové řešení. Připomínka bude předána SVSMP a PMDP.  

2. Regenerace sídliště Bory upozorňuje, že se jedná o nejvýznamnější a reprezentativní 
veřejné prostranství v sídlišti a je třeba jej revitalizovat, zároveň vytváří zadání pro 
budoucí revitalizaci (zlepšení poměru zpevněných a nezpevněných povrchů, dosadba 
stromů, doplnění hracími prvky apod.). Zpracování dokumentace, vytvoření etap a jejich 
realizace přísluší MO P3 a jeho finančních možnostech. ÚKRMP a SVSMP bude na 
přípravě revitalizace spolupracovat. 

Připomínky doručené osobně na UKRMP 

20 Připomínka Prosba o nerozšiřování parkoviště z důvodu zabírání zeleně. Požadavek na snížení 
rychlosti (Sukova). 

Vypořádání 
připomínky 

Regenerace požaduje komplexní návrh řešení vnitrobloku a stanovuje několik základních 
pravidel (zahrnutí prvků modro-zelené infrastruktury, doplnit herní prvky a zefektivnit 
parkovací plochy, což nutně neznamená jejich rozšiřování na úkor zeleně).  

Nutno dodat, že cílem projektu regenerace sídliště je nalézt vyvážený stav ploch zeleně k 
parkovacím stáním a zvýšit tak kvalitu života na sídlišti. Projekt regenerace sídliště se tak 
snaží o rovnováhu různých, mnohdy protichůdných cílů, hledajících optimální řešení. 



 

Číslo 
připomínky 

Připomínka / vypořádání připomínky 

Předmětem projektu Regenerace není řešení rychlosti vozidel.  
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