
Tisková zpráva 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 19. dubna 2007 
 
Místo: Plzeň 
 
Ve čtvrtek 26. dubna proběhne vernisáž výstavy návrhů urbanistického řešení území 
Plzeň – Jižní město 
 
Ve čtvrtek 26. dubna 2007 v 17 hodin proběhne v galerii Bílé nároží (Prešovská 20, 
Plzeň) vernisáž výstavy soutěžních návrhů Vyzvané jednokolové urbanistické soutěže 
na zpracování návrhu urbanistického řešení území Plzeň – Jižní město. Výstava, která 
představí práce sedmi týmů, potrvá do 15. května. 
 
V souvislosti s výstavou proběhne také anketní šetření. „Výsledky budou využity mimo jiné 
v rámci vyhodnocení plánovaného využití tohoto území z hlediska udržitelného rozvoje. 
Pro zájemce bude na místě k dispozici rovněž informace o území a jeho udržitelném rozvoji, 
kterou si budou moci odnést domů,“ vysvětluje Ing. Jana Hrnčířová ze zpracovatelské firmy 
Integra Consulting Services s.r.o. 
 
 
Účel soutěže 

- nalézt nejvhodnější urbanistické řešení území Plzeň – Jižní město a vhodného partnera 
pro zadání následné zakázky (studie využitelnosti území a studie proveditelnosti) 

 
Území 

- se nachází v jihozápadní okrajové části města Plzně – na správním území městského 
obvodu Plzeň 3, Plzeň 6 a částečně na správním území obce Útušice (katastrální území 
Litice, Radobyčice a Útušice) 

- je vymezeno z jihu trasou dálnice D5, z východu silnicí Útušice – Radobyčice – 
Tyršův most (Bory), ze severu jižní hranicí rekreačních lokalit na Výsluní, ze západu 
okrajem stávající zástavby Litic a silnicí I/27 Plzeň-Klatovy (prodloužení Klatovské 
ulice) 

- v současné době je převážná většina využívána jako zemědělská půda 
- rozloha: cca 650 ha 

 
Základní fakta o soutěži 

- k účasti v soutěži bylo vyzváno 10 architektonických týmů 
- účast nepotvrdily 2 soutěžní týmy, 1 tým návrh neodevzdal 
- porota hodnotila práci 7 týmů: 

o RKAW s.r.o., doc. Ing. arch. Radek Kolařík (první místo, návrh č. 7) 
o Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o. (druhé místo, návrh č. 6) 
o Ing. arch. Michal Bartošek (třetí místo, návrh č. 5) 
o A69 – architekti s.r.o. (návrh č. 1) 
o S.P.S., architekti, s.r.o. (návrh č. 2) 
o Masák a partner (návrh č. 3) 
o Architektonická kancelář Burian-Křivinka (návrh č. 4) 

 



Data 
8. září 2006 – ustavující zasedání poroty 
20. září 2006 – vyhlášení soutěže 
20. října 2006 – zasedání poroty se soutěžícími k zodpovězení dotazů 
22. ledna 2007 – odevzdání soutěžních návrhů 
1. a 2. února 2007 – hodnotící zasedání poroty 
9. března 2007 – workshop ve sněmovním sále plzeňské radnice 
26. dubna 2007 – vydání katalogu soutěže (elektronická a tištěná verze) 
26. dubna až 15. května 2007 – výstava soutěžních návrhů v galerii Bílé nároží v Plzni 
 
 
Informace o dalších akcích v souvislosti s Hodnocením rozvoje území Plzeň – Jižní 
město z hlediska udržitelného rozvoje najdete na http://www.integranet.cz/ 
 
Více informací o projektu najdete na http://info.plzen-
city.cz/ukr/vyznamne_udalosti_city_regio_cz.php 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, mluvčí Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu. 
 
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. 
 
 
 
 


