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TISKOVÁ ZPRÁVA 
pátek, 24. září 2010 
 
 
Výsledky zářijového setkání s občany a návrhy studie Parku sv. Jiří představí ve 
čtvrtek 30. září v 15 hodin 
 
Ve čtvrtek 30. září v 15 hodin se uskuteční v zasedací místnosti městského 
obvodu Plzeň 4 – Doubravka setkání občanů s představiteli obvodu Plzeň 4 
a zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Představena bude nejen 
studie plzeňského Parku sv. Jiří, ale i podněty a připomínky ze dvou schůzek 
projektantů s občany Doubravky a Bílé Hory. Závěry z jednání budou dostupné 
také na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (http://ukr.plzen.eu – 
aktuality). 
 
Území Parku sv. Jiří je jedinečnou přírodní lokalitou. „Většina lidí si uvědomuje i kulturně-
historický fenomén tohoto místa. Při práci ve skupinách na zářijových schůzkách 
s projektanty se v návrzích objevovaly dva názorové proudy. Někteří lidé preferovali 
ponechat území ve stávajícím stavu. Převažovaly však hlasy zasahovat do území velmi 
uvážlivě a citlivě jej zpřístupnit veřejnosti různých věkových kategorií. Téměř se 
neobjevovaly požadavky na budování jakéhokoli zázemí pro trávení volného času,“ 
vysvětluje Zuzana Kejhová Přenosilová z projektového týmu Kláry Jančurové, který studii 
zpracovával. 
 
Soutok řek Úslavy a Berounky u sv. Jiří je z hlediska historického i přírodního jednou 
z nejvýznamnějších lokalit v Plzni. Jedná se o velmi půvabné krajinné scenérie. Tradiční 
poutní místo je i v současnosti hojně využíváno a jeho potenciál lze ještě zhodnotit. Proto 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zajišťuje zpracování studií, které jsou podkladem 
pro zhodnocení dalšího využití tohoto území. Studie Parku sv. Jiří je zpracována v rámci 
mezinárodního projektu REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces), na který získal 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně finanční prostředky z Operačního programu 
Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. 
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