
Tisková zpráva 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
a 
CpKP západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 28. listopadu 2006 
 
Místo: Plzeň 
 
Obyvatelé tří plzeňských sídlišť se vyjádřili k nedostatkům života v místě bydliště 
 
Více než tisíc pět set obyvatel tří plzeňských sídlišť se v anketě vyjádřilo k nedostatkům 
života ve svém bydlišti. „Tazatelé se ptali obyvatel přímo v ulicích Doubravky, Slovan 
a Severního předměstí. Zjišťovali jejich názory na otázky spojené s životem na sídlišti. 
Soustředili se přitom především na problémy a nedostatky,“ konstatovala Ivana 
Gracová z Centra pro komunitní práci západní Čechy. 
 
Silnou stránkou u všech tří sídlišť je podle obyvatel dostupnost všeho potřebného (služeb, 
obchodů, MHD). Naopak tím, na co si obyvatelé nejčastěji stěžují, je hluk související 
především s automobilovou dopravou, ale také s nedobrou konstrukcí zdí v panelových 
domech. Dalšími společnými problémy všech tří sídlišť jsou: nepřizpůsobení budov pro život 
zdravotně postižených (nedostatečná bezbariérovost), špatné podmínky pro cyklisty a pejskaři 
(volný pohyb psů a psí exkrementy). Výrazným problémem je nedostatek parkovacích míst 
pro osobní automobily či chybějící parkoviště před domem. Většina mladších respondentů 
(do 35 let) vlastnících osobní automobil je přitom ochotna investovat do krytého 
a zabezpečeného stání v garážovém objektu v oblasti sídliště. Obyvatele Severního předměstí 
také výrazně trápí zácpy v automobilové dopravě. Na Doubravce a na Slovanech by obyvatelé 
uvítali více možností dostupného kulturního vyžití. 
 
Zatímco obyvatelé Doubravky a Slovan si velmi pochvalují dostatek zeleně na sídlišti, 
obyvatelé Severního předměstí tento názor nesdílí. Lidé by rozhodně uvítali vysázení 
souvislejších stromových porostů, které by zmírnily letní vedra násobená množstvím 
asfaltových a betonových ploch na sídlišti. 
 
Na Doubravce je podle obyvatel málo hřišť pro mládež. Obyvatelé Severního předměstí by 
zase uvítali lepší čistotu veřejných ploch a více míst ke klidnému posezení. Trápí je také stav 
a vzhled budov - především špatný stav fasád, chybějící zateplení domů, zastaralé výtahy 
a také nedostatek míst pro uskladnění kol. Lidé žijící na Slovanech často poukazují 
na problém dlouhotrvající rekonstrukce komunikací. 
 
Další vývoj 
2. prosince 2006: diskusní setkání s obyvateli sídlišť na téma Budoucí tvář Lochotína 
(13.00, aula Gymnázia Fr. Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň – Lochotín, bývalá 32. ZŠ) 
 
9. prosince 2006: diskusní setkání s obyvateli sídlišť na téma Budoucí tvář Bolevce 
(13.00, aula 1. ZŠ, Západní 18, Plzeň-Bolevec.) 
 
duben 2007: druhé diskusní setkání s veřejností (seznámení se zpracovaným architektonickým 
návrhem) 



Více o projektu Regenerace sídlišť na www.plzen.eu/ukr (odkaz v pravém sloupci stránky). 
 
Pro více informací o anketě prosím kontaktujte Mgr. Ivanu Gracovou z CpKP západní 
Čechy, telefon 377 329 558, e-mail: ivana.gracova@cpkp.cz. 
 
Pro více informací o projektu Regenerace sídlišť prosím kontaktujte Ing. Kateřinu 
Juríkovou, mluvčí 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. 
 
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby v následujících oblastech: zapojení 
veřejnosti do rozvoje obcí, měst a krajů, místní udržitelný rozvoj, regionální politika EU 
a regionální rozvoj ČR, vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. 
 


