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Měšťanská beseda v pátek ožije návrhy z urbanistické so utěže 
 
Sout ěžní návrhy na urbanistické řešení území „Plze ň – vnit řní město“ naplní v pátek 
8. června prostory M ěšťanské besedy, a to hned dvakrát. „Po deváté hodin ě začne 
v kinosále odborný workshop, kde ocen ěné týmy p ředstaví zástupc ům města 
a plzeňským architekt ům své práce. Krom ě vlastních prezentací bude velký prostor 
věnován diskuzi jak k jednotlivým návrh ům, tak k územnímu plánu obecn ě,“ 
vysv ětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě Irena Vostracká. „Všech 
dvacet sout ěžních návrh ů se v nezkrácené podob ě představí ve řejnosti na výstav ě 
v Atriu, kterou zahájí vernisáž v 15 hodin,“ dopl ňuje Vostracká. 
 
Vstup na výstavu je zdarma, otevřeno denně od 8 do 21 hodin, a to až do 28. června 2012. 
K urbanistické soutěži je vydáván také katalog, který bude v elektronické formě dostupný na 
webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
 
Soutěž uspořádalo město Plzeň v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Soutěž 
přinesla nové názory na řešení urbanistické koncepce města i nové metodické přístupy. 
Podle odborné poroty je celková úroveň odevzdaných návrhů velmi vysoká. 
 
STRUČNĚ: 

• 21. 3. 2012: Porota urbanistické soutěže po dvoudenním zasedání vybrala dva 
vítěze, a to autory návrhů číslo 2 – MOBA studio s. r. o. a číslo 7 – Roman Koucký 
architektonická kancelář s. r. o. 

• 22. 3. 2012: Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 114 zadání Územního 
plánu Plzně – zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 

• 26. 4. 2012: Zastupitelstvo města Plzně souhlasilo usnesením č. 194: 
o se závěrečným doporučením poroty dle Protokolu o průběhu soutěže, 
o s promítnutím principů řešení z vítězných návrhů a jejich podrobnějším 

rozpracováním do návrhu územního plánu, 
o se zahájením jednání s vítěznými týmy o spolupráci se zpracovatelem 

územního plánu. 
• Návrh územního plánu bude dokončen v první polovině roku 2013 a následně bude 

projednán s dotčenými orgány, městskými obvody a veřejností. 
 
 
Kontakty pro noviná ře: 
Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a zmocněný zástupce 
vyhlašovatele urbanistické soutěže, tel.: + 420 724 132 834 nebo 378 035 000, e-mail: 
vostracka@plzen.eu 
 
Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, tel.: +420 378 035 006, mobil: 
+420 724 843 814, e-mail: jurikova@plzen.eu 
 
 
Více informací o sout ěži: www.ukr.plzen.eu 
 


