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Návrh Územního plánu Plzeň představí výstava v Atriu Měšťanské besedy 
 
Seznamte se s návrhem Územního plánu Plzeň a navštivte na přelomu října a listopadu 
Atrium Měšťanské besedy. Najdete zde celou výkresovou část právě projednávaného 
návrhu územního plánu města a na doplňujících panelech také informace o tom, co je to 
vlastně územní plán, k čemu slouží a jaké jsou základní principy jeho tvorby. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 24. října v 15 hodin. Vstup do Atria bude zdarma, otevřeno 
denně do 3. listopadu od 8 do 21 hodin. Poté se výstava přesune na chodby budovy 
Technického úřadu Magistrátu města Plzně ve Škroupově ulici. 

 
„Chceme s návrhem seznámit co nejširší veřejnost, a proto nás těší, že výstavu uvidí i návštěvníci 
Měšťanské besedy v rámci celodenních prohlídek, které město připravilo k oslavě vzniku 
republiky,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Prohlídky 
Měšťanské besedy s průvodcem zdarma se konají od 9 do 15:30 hodin. Časové vstupenky je třeba 
předem vyzvednout v Meeting pointu na náměstí Republiky. 
 
Na listopad chystá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně také speciální přílohu k návrhu 
územního plánu města do Radničních listů a na středu 29. října připravil odborný workshop 
pro architekty, urbanisty a další související profese. 
 
„Je ve vlastním zájmu každého, aby se s územním plánem seznámil a vyvaroval se tak případů, 
které zdaleka nejsou ojedinělé. Stává se, že si třeba budoucí stavebník koupí pozemek, který se 
mu prostě líbí, pořídí si projektovou dokumentaci například na rodinný dům a teprve při podání 
žádosti na stavebním úřadu zjistí, že umístění rodinného domu na pozemku není v souladu 
s územním plánem,“ vysvětluje důležitost znalosti základní územně-plánovací dokumentace města 
architektka Irena Králová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Doplňuje také, že výstava 
vysvětlí i důvody, proč se zpracovává nový územní plán, kdo ho pořizuje, kdo zpracovává a kdo 
schvaluje a jaký je průběh prací. 
 
 
Co je to územní plán a k čemu slouží? 
Územní plán je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu měst a vesnic. 
Územní plán je velmi zjednodušeně řečeno jakýsi „zákon o využití území města, vesnice“, v tomto 
případě tedy území města Plzně. Slouží například projektantům při zpracování návrhů staveb 
a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité 
informace o využitelnosti svého pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality či jejího okolí. 
Investorům poskytuje základní informace o možnostech využití území a budoucí zástavbě. Územní 
plán řeší vztah veřejných a soukromých zájmů v území. 
 
 
Kontakt pro novináře: 

 Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a zástupce 
zpracovatele územního plánu, tel.: + 420 724 132 834 nebo 378 035 000, e-mail: 
vostracka@plzen.eu 

 Ing. arch. Irena Králová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, tel.: 378 035 030, e-mail: 
kralova@plzen.eu 
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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města 
– Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho 
v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na 
starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih 
umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát 
ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Investments in the Pilsen Region. 
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