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254 Duhový koutek 16. ZŠ a MŠ Plzeň 16 876 Kč 0 Kč ? Porota oceňuje snahu žáků a školy o zvelebení tohoto prostranství. Jako 
příspěvkové organizaci Městského obvodu Plzeň 3 však žadateli 
doporučuje požádat o financování projektu formou individuální dotace u 
zřizovatele (městský obvod je připraven žádost projednat) či 
prostřednictvím Fondu životního prostředí města Plzně. Úklid místa a 
umělecké pojednání stěny považuje porota za přínosné, nedoporučuje 
však vysazení živého plotu. Přestože zeleň často přispívá ke zvýšení 
kvality veřejného prostoru, v tomto případě se keřový porost nejeví příliš 
vhodně, protože by snížil přehlednost místa a vytvořil ještě příhodnější 
podmínky pro vandaly, narkomany apod. V minulosti se zde živý plot 
nacházel a z výše uvedených důvodů byl odstraněn.

261 Údržba obecní zeleně svépomocí Kristina Poršová 6 700 Kč 0 Kč 0 Kč Podnět se týká základní údržby zeleně ve veřejném prostoru. Porota 
oceňuje občanskou péči autorky o své okolí, nemyslí si však, že by tato 
forma údržby měla být financovaná prostřednictvím Otevřené výzvy 
Pěstuj prostor. Podnět může posloužit jako inspirace pro městské 
organizace ke komplexněji řešenému projektu, který by podporoval 
občanskou údržbu (tzv. „patronát“) některých ploch v majetku města. 
Travní seč na uvedeném místě zajišťuje Městský obvod Plzeň 1, 
frekvenci může mírně navýšit – autorka podnětu by se měla obrátit přímo 
na Úřad městského obvodu Plzeň 1 (Bc. Tomašuková). Porota však 
podotkla, že vyšší tráva lépe zadržuje vodu a je tak lepší pro přírodu. 
Vysazení keřů je možné, zajistí ho Úřad městského obvodu Plzeň 1. 
Pokud by byla parcela vedena v katastru nemovitostí jako zeleň, bylo by 
zde parkování nelegální a mohla by zasáhnout městská policie. Tato 
parcela je však vedena jako komunikace, parkování na ní je tedy 
povoleno. Úřad městského obvodu Plzeň 1 iniciuje její převedení na 
zeleň. 

262 Protivzdušná obrana Plzně Asociace recentní 
archeologie, z. s. 

25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč DOPORUČENO K PODPOŘE
Porotě se podnět líbí, doporučuje však více se zaměřit na komunitní 
stránku projektu a zapojit do něj širokou veřejnost v co největším 
rozsahu již ve fázi mapování a poznávání jednotlivých objektů 
(prostřednictvím programů cílených na děti, školy, seniory, pamětníky 
apod.). Zazněl také návrh, že by mohl být některý z krytů využit i pro 
další účely (viz adaptace výměníků v Košících na komunitní centra: 
http://vymenniky.sk/).

267 Oáza - čtecí koutek Bc. Lenka 
Ťoupalová (za 
knihovnu Vinice)

98 000 Kč 98 000 Kč 0 Kč DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota oceňuje přínos projektu pro obyvatele Vinic. Doporučuje autorce 
ověřit bezpečnostní pravidla, která musí pro navržené prvky dodržet, 
dále pak zajistit pravidelné kontroly mobiliáře a uzavřít s městem 
smlouvu o výpůjčce pozemku.

269 Domek strážce Kopeckého pramene Pod Zelenou 
Horou, z. s., 
platforma pro 
Plzeň-město Maják 
Plzně

100 000 Kč 26 000 Kč 10 000 od 
MO Plzeň 1

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota ocenila kvalitně zpracovanou žádost. Vzhledem k nedořešeným 
majetkovým vztahům navrhuje letos realizovat úvodní část projektu, 
která širokou veřejnost i příslušné instituce a organizace upozorní na 
historickou hodnotu objektu a vzbudí širší zájem o jeho zachování. Tato 
fáze projektu zahrnuje archivní rešerše a uspořádání výstavy o historii 
budovy a jejího okolí. Do přípravy projektu by měli být více zapojeni 
místní občané (lze např. spolupracovat se školami apod.). Porota 
doporučuje přesunout zahájení výstavy na léto a výstavu umístit na 
frekventovanější, veřejně přístupné místo v exteriéru, kde ji shlédne více 
návštěvníků (než v případě jejího umístění v budově Privamedu).
Pozn. 1: V případě prodeje objektu z majetku města Privamedu by mělo 
být dostatečně ošetřeno, aby byl dům skutečně využit pro plánované 
umístění muzea a nebyl zneužit ke komerčním účelům či k demolici.
Pozn. 2: Sedátko a pamětní deska, které autoři navrhují rekonstruovat, 
jsou uloženy ve skladu Správy veřejného statku města Plzně, jež je 
plánuje v budoucnu odborně restaurovat na vlastní náklady.

271 Kollárovka jinak! Jana Eismanová 71 400 Kč 50 000 Kč 0 Kč DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota oceňuje snahu místních občanů o zvelebení této ulice, oživení ve 
formě sousedských akcí i drobná komunitní "vylepšení". Z důvodu 
nedávné rekonstrukce celé ulice nelze v nejbližších několika letech 
investovat prostředky města do další rekonstrukce stejného prostoru. 
Možné by však mohly být finančně nenáročné úpravy menšího rozsahu. 
Porota navrhuje do projektu zapojit co nejvíce místních občanů, 
živnostníků a firem a navázat i užší spolupráci s městským obvodem 
(poroty se jako zástupce obvodu účastnil místostarosta Mgr. Škarda) a 
Správou veřejného statku města Plzně (ta má ve správě např. sloupy 
veřejného osvětlení). Porota v iniciační fázi považuje za důležitější, než 
uskutečnit konkrétní fyzické proměny, soustředit se na utmelení 
spolupráce mezi jednotlivými subjekty a "měkkou" formu oživení ulice. 
Přínosné bude i společné vytyčení směru, kterým chtějí obyvatelé a 
živnostníci v budoucnu jít (za pomoci odborníků – sociologa, architekta 
apod.). Celková rekonstrukce (v horizontu více let) by pak měla vycházet 
z koncepce řešení širšího území.

Kategorie CHCI PĚSTOVAT VEŘEJNÝ PROSTOR - nové podněty

OTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR 2015–2016
VÝSLEDKY VÝZVY A VYJÁDŘENÍ POROTY (GRANTOVÉ ŽÁDOSTI)



273 Obnova křížku ve Štěfánikově ulici Martin Votava 50 000 Kč 44 000 Kč ? DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota konstatovala, že se podnět zabývá důležitým veřejným 
prostorem, který si zaslouží rehabilitovat. Navrhla využití některého z 
křížků uskladněných ve skladu Správy veřejného statku města Plzně, 
výroba nového dle historické předlohy (najde-li se např. fotografie) je 
však také možnou variantou. MO Plzeň 2 – Slovany má zájem 
spolupracovat a žádá autora podnětu, aby ho kontaktoval 
(prostřednictvím místostarosty PhDr. Fluxy, který zde obvod v jednání 
zastupoval). 
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149 Pokračování projektu Křížky a vetřelci Aleš Hejna 47 000 Kč 32 000 Kč 8 000 od 
MO Plzeň 1

DOPORUČENO K PODPOŘE 
Porota ocenila velké množství práce odvedené na projektu v 
předchozích letech za vynaložení relativně malých prostředků. Projekt 
bez výhrad podporuje. Finance na zajištění štítků s označením mohou 
být žádány od jednotlivých městských obvodů.

224 Plzeňský Zpěvomat 2016 Hlasohled, z. s. 32 500 Kč 0 Kč ? Porotu podnět oslovil a ocenila jeho loňský úspěch, doporučila však 
zaměřit se na zajištění dlouhodobě udržitelného financování 
prostřednictvím běžných kulturních grantů (např. z dotačního programu 
na podporu kultury Městského obvodu Plzeň 3). Za důležité také porota 
považuje zapojit aktivněji do projektu Zpěvomat Plzeňany – a to již ve 
stádiu jeho přípravy. V ideálním případě by místní organizátoři mohli 
projekt pod patronací o. s. Hlasohled postupně převzít a pořádat ho i 
víckrát za rok. Byl také vznesen návrh na pořádání Zpěvomatu v rámci 
Svátku hudby (organizuje Alliance française de Plzeň).

227 Zahrada 2.0 aneb Ukaž co v tobě klíčí Ondřej Brzický 50 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota projekt považuje za přínosný, doporučuje však pro následující 
roky hledat udržitelné zdroje financování – komunitní zahrada může být 
ekonomicky soběstačná. Porota v žádosti postrádá indikátory dosažení 
cíle – tedy kdy projekt naplní představu autorů (kolik návštěvníků by se 
mělo zúčastnit seminářů či příměstského tábora, kolik zeleniny se 
vypěstuje apod.)

CELKEM 497 476 Kč 300 000 Kč 18 000 Kč

Kategorie CHCI PĚSTOVAT VEŘEJNÝ PROSTOR - žádost o udržitelnost

Pozn.: Městský obvod Plzeň 1 navíc vyčlenil částku 32 000 Kč na další rozvoj projektu z předchozích ročníků Otevřené výzvy Pěstuj prostor – Kultivaci pramenů na Roudné.


