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Desky lákají investory do Plzně 
 
Plzeň jako město plné příležitostí. Projektové listy vyzývající k investování ve čtvrtém 
největším městě České republiky. To jsou jen ve stručnosti hesla, která provázejí materiál 
připravený Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, Regionální rozvojovou agenturou 
Plzeňského kraje a regionální pobočkou Agentury CzechInvest k prezentaci města ve vztahu 
k investorům. 
 
Díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest bylo město Plzeň vždy významným 
ekonomickým, obchodním i kulturním centrem plzeňského regionu. „Město má bohaté zkušenosti 
se zahraničními investicemi. Podpora příchodu investorů je zakotvena i v Programu rozvoje města 
Plzně. Základem strategie města je proto podpora společností, které se zde rozhodnou investovat. 
Kvalitní průmyslová základna ve městě a v blízkém okolí také nabízí široké možnosti kooperace,“ 
vysvětluje vedoucí úseku rozvoje města Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Petr Pelcl. 
 
„Materiál, který seznamuje s lokalitami Zelený trojúhelník – jih, areál Světovar, Plzeňský vědecko 
technologický park, Avalon Business Center a Diplomat, je zájemcům k dispozici v českém 
a anglickém jazyce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Národního programu Phare 
2003,“ doplňuje konzultant Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Jan Naxera. 
 
Zelený trojúhelník – jih 
Lokalita Zelený trojúhelník – jih je klíčovým územím pro rozvoj strategických služeb v Plzni, 
které přímo navazuje na Městský industriální park Plzeň Borská pole a kampus Západočeské 
univerzity v Plzni. 
 
Areál Světovar 
Areál Světovar má potenciál stát se modelovým příkladem revitalizace bývalého průmyslového 
a vojenského areálu na novou špičkovou čtvrť. 
 
Plzeňský vědecko technologický park 
Na okraji Městského industriálního parku Plzeň Borská pole vyrůstá stavba areálu vědecko 
technologického parku. Výstavba I. etapy začala v září 2006 a bude ukončena v srpnu 2007. 
 
Avalon Business Center 
Administrativně-obchodní komplex Avalon Business Center představuje ideální místo pro sídlo 
společnosti, která chce profitovat na dynamicky se rozvíjejícím trhu středoevropského regionu. 
 
Diplomat Center 
Multifunkční komplex Diplomat Center s hotelem, restaurací, konferenčním centrem, 
administrativními a obchodními prostory, parkováním je situován v atraktivní lokalitě historického 
centra města. 
 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, pracovnici vztahu k veřejnosti 
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. 


