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Řekněte nám, jakou chcete mít Plzeň v roce 2035 
 

K odpovědi na otázku, v jakém městě chtějí Plzeňané žít v roce 2035, vyzývá 
od začátku roku do konce ledna Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Odpověď je 
možné zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ukr.plzen.eu nebo na 
adresu Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň. 
 
„Těšíme se, že se od Plzeňanů dozvíme, jak by chtěli, aby Plzeň vypadala za víc než patnáct let, 
kam by podle nich měla směřovat. Odpovědi se stanou podkladem při přípravě nové vize města. 
Na jaře se pak se zájemci sejdeme a budeme se zabývat náměty, které by neměly ve strategickém 
plánu chybět,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 
 
„V rámci analytické části, kterou v prosinci schválilo zastupitelstvo města, jsme definovali šest 
nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, 
s nimiž budeme konfrontováni. Přejeme si, aby byla Plzeň přitažlivá pro lidi. Proto se obyvatel 
ptáme, jak Plzeň vidí, v čem by měla být podle nich za víc než patnáct let výjimečná,“ doplňuje Eva 
Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování nového strategického plánu 
města na starosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 Pilsen Region Business News. 

mailto:jurikova@plzen.eu
http://www.ukr.plzen.eu/
http://www.ukr.plzen.eu/cz/
http://www.ukr.plzen.eu/cz/program-rozvoje-mesta-plzne/program-rozvoje-mesta-plzne.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/
http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/probihajici-architektonicke-souteze-dle-cka/probihajici-architektonicke-souteze-dle-cka.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/stavba-roku-plzenskeho-kraje/stavba-roku-plzenskeho-kraje.aspx
http://www.wtcpilsen.cz/
http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/ebook.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/informace-pro-podnikatele/newsletter-pro-podnikatele/newsletter-pro-podnikatele.aspx

