
Tisková zpráva 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 15. srpna 2006 
 
Místo: Plzeň 
 
V druhé polovině srpna bude v centru města probíhat neobvyklý průzkum veřejného 
mínění 
 
V centrální oblasti města Plzně bude do konce srpna probíhat průzkum veřejného mínění. 
Obyvatelé a firmy se sídlem nebo provozovnou v historickém jádru města a jeho blízkém 
okolí budou dotazováni na spokojenost se životem a prací v centru Plzně. Průzkum má 
pomoci zjistit mimo jiné názory obyvatel na nakupování, dopravu a kulturní vyžití v centru 
města, zaměstnanců firem na parkování a stravování v blízkosti pracoviště a názory 
návštěvníků na pobyt v historickém jádru města Plzně. „Rádi bychom prostřednictvím 
průzkumu našli klady a zápory současného stavu centrální oblasti Plzně. Zjištěné názory 
pak využijeme jako podklad při práci na celkovém zlepšování životních podmínek v 
centru,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Pešík z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
Telefonické dotazování nebude trvat déle než dvacet minut, při osobním dotazování se 
pracovníci pověřené agentury prokáží služebním průkazem. 
 
Výsledky průzkumu využije Útvar koncepce a rozvoje města Plzně jako podklad při práci 
na plánu udržitelného rozvoje centra města. Tento plán je plzeňskou aktivitou v evropském 
projektu Hist. Urban, který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 
Na základě jednání v červnu 2006 byly stanoveny tři pilíře pro dvouletou spolupráci 
projektových partnerů. Ty mají společného jmenovatele: revitalizaci a rozvoj historických 
částí měst. „Hlavním tématem setkání byla revitalizace. Pod tím si však každý představí 
něco jiného. Nejde jen o revitalizaci městského centra jako takového. Problém je mnohem 
širší. V případě Plzně je třeba komplexně zlepšit strukturu, což v sobě zahrnuje také otázku 
bydlení, dopravy, ale i obchodů a služeb v samém středu města,“ říká Ing. arch. Lenka 
Fischerová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, která se konference zúčastnila. 
 
 
 
 
 
Termín provedení průzkumu: 21. až 31. srpna 2006 
 
Průzkum provádí: agentura RCA Research 
 
 
Projektoví partneři projektu Hist. Urban 
Projektovými partnery jsou veřejné i soukromé instituce z různých zemí území CADSES 
i z nečlenských státu EU (Moldávie, Rumunsko). 
Německo: German Association for Housing (vedoucí partner); Institute for regional 
Development and Struktural Planning města Kaufbeuren, Wismar; Regensburg; Rakousko: 
Salzburg Research Lt.; město Graz; Řecko: Xaithi Chamber of Commerce and Industry; 
Itálie: Sviluppo Marche; města Faenza, Verona, Teramo; Polsko: města Sopot a Sanok; 
Maďarsko: Centrum pro regionální studie maďarské akademie věd; Rumunsko: města Arad 
a Oradea; Moldavie: Plai Resurse, Česká republika – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
 
 



Více informací o projektu Hist. Urban v německém a anglickém jazyce najdete 
na http://www.baugrund.de.  
 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, pracovnici vztahu 
k veřejnosti Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, mobil: 
724 843 814, e-mail: jurikova@mmp.plzen-city.cz. 
 
Upozornění: V termínu od 21. do 25. srpna se prosím, z důvodu dovolené, obracejte se 
svými dotazy na Mgr. Miroslava Pešíka – telefon: 378 035 036, e-mail: pesik@mmp.plzen-
city.cz. 
 
Poznámka pro redaktory/editory 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. 
Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. 
Z nejdůležitějších lze jmenovat Územní plán města Plzně, Program rozvoje města Plzně, 
regulační plány a urbanistické studie, oborové generely. Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně je zároveň organizátorem architektonických soutěží vyhlašovaných městem. 
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