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Na výstavu k oživení centra Plzně navazuje setkání s veřejností 
 
Jen pár dní po skončení výstavy „Oživení centrální oblasti Plzně“ v mázhauzu radnice se 
zástupci města setkají s plzeňskými občany. Na pondělí 4. listopadu od 16 hodin je do 
sněmovního sálu radnice totiž naplánována diskuze s veřejností. „Chystáme se prezentovat 
Plzeňanům vizi živějšího centra, jak by podle nás mohlo vypadat v budoucnu. Zejména se 
ale těšíme na konstruktivní diskuzi o tom, co je třeba udělat, aby se střed města a jeho 
bezprostřední okolí probudilo a stalo se místem, kam se budou všichni Plzeňané rádi 
vracet, ať už bydlí a pracují v jakékoliv plzeňské čtvrti. Přejeme si, aby dokázali být na 
centrum svého města hrdí,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
Irena Vostracká. 
 
„Stručně seznámíme občany se zpracovanými dokumenty k oživení centrální oblasti. Zmíníme se 
o krocích, které již byly realizovány, a představíme naše návrhy dalšího možného rozvoje a vize 
živějších ulic po dokončení jejich rekonstrukcí. Dotkneme se všech důležitých oblastí – 
architektury, zeleně, pěších zón a dopravní obsluhy, čistoty a bezpečí, bydlení a podnikání,“ 
doplňuje Vostracká. Na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně najdete 
k tématu všechny základní dokumenty a video animaci. Od dnešního dne přibyly také výstavní 
panely prezentované v říjnu návštěvníkům mázhauzu plzeňské radnice. Většina z nich se teď 
přestěhovala na chodby Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ve Škroupově 5 ve 2. patře, kam 
se můžete přijít každý všední den podívat. Pondělní diskuze se povede právě kolem témat, která 
panely prezentují. 
 
Více informací najdete na www.ukr.plzen.eu 
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