
Číslo 
podnětu

Název podnětu Autor pondětu Přidělená 
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Vyjádření poroty 

235 Nová zastávka MHD Jaromír Jindřich - Správa veřejného statku města Plzně již v minulosti usilovala o zřízení 
této zastávky, pozemky potřebné pro její umístění jsou však v 
soukromém vlastnictví a jejich majitel je odmítá prodat. 

236 Chybějící cyklostezky na Doubravce Tomáš Klement - Hustější síť cyklostezek v Plzni skutečně chybí, postupně se však budují 
dle finančních možností města a městských obvodů. 

237 Revitalizace náplavky Radbuzy Kateřina Malinová - Tímto územím se zabývá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Úsek 
říční bermy mezi Wilsonovým mostem a mostem U Jána bude řešen v 
rámci plánovaného zpevnění a zpřístupnění náplavky. Úsek od mostu U 
Jána po soutok Mže a Radbuzy byl předmětem revitalizace financované 
z Evropských fondů, na kterou se vztahuje doba udržitelnosti projektu 10 
let. Některé úpravy navržené autorkou podnětu jsou realizovatelné: např. 
pěší stezka v nivě; jiné problematicky (kavárna by se nacházela v aktivní 
zóně záplavového území, lze ji ale řešit např. pojízdnou kavárnou na 
kolečkách, která bude v případě potřeby nejdéle do 6 hodin přemístěna 
mimo záplavovou zónu). Pro náplavku v úseku Wilsonův most – most U 
Jána se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí (Odbor investic 
MMP – projekt Schody na náplavku řeky Radbuzy v centrální části města 
Plzně).

238 Panelový dvůr Makina - Před 11 lety lety započala Správa veřejného statku města Plzně 
(SVSMP) rekonstrukci vnitrobloku, setkala se však s nesouhlasem a 
aktivním odporem veřejnosti a od stavby tedy ustoupila. SVSMP prověří 
možnost realizace tohoto projektu v současnosti. Zkušeností Městského 
obvodu Plzeň 1, na jehož území se vnitroblok nachází, je, že část 
veřejnosti často z obavy před hlučností nesouhlasí s umisťováním 
dětských hřišť přímo do obytných vnitrobloků, úřad je proto přednostně 
navrhuje na jiná prostranství.

239 Tankodrom u Městské plovárny Pavel Cvrček - Před 20 lety byla cesta vyasfaltována, aby mohla být užívána jako 
cyklostezka. Její „záchranná“ rekonstrukce by byla v současné době 
příliš nákladná, stezka je však součástí rezervy pro Greenways 
(koridorů, které slouží rekreaci, sportu a nemotorové dopravě). Řešení 
povrchu stezky je součástí širšího projektu „územní studie Plovární park 
u Radbuzy“, ve kterém je navržena náhrada asfaltu zdusaným mlatovým 
povrchem v kamenných či betonových obrubnících. Financování 
realizace projektu však zatím není zajištěno a termín jeho realizace není 
znám.

240 Proměna vnitrobloku Krašovská Marek Jarausch - Proměnou Vnitrobloku Krašovská se od roku 2015 zabývá Městský 
obvod Plzeň 1 ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor. Na základě 
dotazníkového šetření a besed s občany vzniklo zadání architektonické 
soutěže na revitalizaci tohoto prostranství, která bude vyhlášena v srpnu 
2016. Více informací naleznete na http://krasovska.plzen.eu.

241 Předprostor A.Loose Jan Toman - Porota ocenila zajímavý nápad a podnět bude předán správci Loosových 
interiérů. Porota doporučuje koncepční rozšíření projektu i na ostatní 
plzeňské Loosovy interiéry – konkrétní podoba ztvárnění předprostorů 
jednotlivých budov (či alespoň drobných upozornění na přítomnost 
interiérů) může vzejít ze soutěže. Takto koncipovaný projekt by měl větší 
šanci na realizaci, než ojedinělá úprava. V Bendově ulici je v současné 
době vzhledem k jejich velkému nedostatku problematické rušení 
parkovacích míst. Realizovatelnost návrhu může být prověřena v rámci 
studie zpoplatnění parkování v této části města.

242 Chybějící přechod na Roudné Alena Mickova - Rekonstrukce ulice Na Roudné je součástí Silničního systému města 
Plzně na Roudné. Při stávajícím stavu komunikace Na Roudné Správa 
veřejného statku města Plzně prověřovala možnost zřídit přechod pro 
chodce v místě autobusových zastávek „Zadní Roudná“. Žádná ze 
zpracovaných variant nesplňovala podmínky bezpečného přechodu 
odpovídající normovým předpisům.

243 Cesta Tomanova – VŠ koleje Borská Ettiene Blaha - Část pozemků průšlapu leží na soukromých pozemcích. Průšlap má 
navíc dle územního plánu města v budoucnu protnout silnice 1/27 a dále 
výtlak vodovodu – z vyjádření Správy veřejného statku města Plzně 
vyplývá, že město za této situace nepovažuje investování prostředků do 
úpravy území za koncepční.
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244 Piano pro Plzeň Barbora Blažková - V době od podání podnětu bylo jedno piano umístěno na hlavním 
nádraží. Stalo se tak díky Adamu Vlčkovi, provozovateli pivní kavárny 
Francis, který na jeho koupi věnoval výtěžek z dražby svého portrétu 
vzniklého v rámci charitativního projektu Tvář Plzně. Pokud chce autorka 
umístit piano i jinde, může se obrátit na spolek Piana na ulici, který má s 
touto problematikou bohaté zkušenosti 
(http://www.piananaulici.cz/pridejte-se).

245 Boží muka Domu kultury Aleš Hejna - Boží muka z této lokality jsou umístěna ve skladu Správy veřejného 
statku města Plzně, je třeba je restaurovat ve spolupráci s památkáři. 
Pozemek, kam je autor podnětu navrhuje navrátit, patří soukromému 
vlastníkovi, který je nyní s městem Plzní ve sporu. Je zapotřebí se s 
podnětem obrátit nejprve přímo na něj. 

246 Památková rekonstrukce budovy tzv. 
Střelnice

Ondřej Klekner - Rekonstrukce dle informací ředitelky Střediska volného času Radovánek 
(které má objekt v užívání) proběhne v letech 2016-2018. V suterénu 
budovy mají nově vzniknout 4 víceúčelové sály, probíhají také jednání 
mezi SVČ Radovánek a Magistrátem města Plzně o formě užívání 
pozemků okolo budovy.

247 Stezka průlomem Úhlavy Martin Votava - Stezka průlomem Úhlavy je součástí projektu Revitalizace nábřeží 
plzeňských řek (REURIS, projektovou dokumentaci zpracoval Valbek 
s.r.o.). Její realizace je však finančně velmi náročná (část stezky bude 
nutné vykonzolovat ze skalního masivu). V současné době jsou 
jednotlivé etapy realizace projektu Revitalizace nábřeži plzeňských řek 
připraveny s ohledem na stav vypořádání majetkových vztahů. Projekt 
samotného mostu ještě připraven není, Správa veřejného statku města 
Plzně jedná o zařazení tohoto projektu do plánu investic města. 

248 Skalka u cesty k Městské plovárně Adam Hauner - Pozemek je ve správě Správy veřejného statku města Plzně, pro 
založení skalky není příliš vhodný, určitě by si však zasloužil úklid a 
kultivaci. Umístění lavičky v tomto místě je problematické vzhledem k 
blízkosti sběrného dvora, odkud se šíří zápach odrazující od delšího 
pobytu. 

249 Zachování původních rostlin – lokalita 
Borská pole

Alena Čermáková - Většina pozemků je v současné době pronajata, na zbytku krajinné 
zeleně, o kterou pečuje Správa veřejného statku města Plzně, 
pravidelná údržba neprobíhá (pouze nezbytně nutné zásahy – ošetření 
nebezpečných dřevin apod.). Spolek Pěstuj prostor ve spolupráci s 
autorkou podnětu kontaktuje nájemce pozemků a navrhne jim, aby 
prováděli extenzivnější péči o tyto travnaté plochy. 

250 Parkoviště u domu Vejprnická 8 Karel Březina - V daném prostoru Městský obvod Plzeň 3 již v minulosti zvažoval zřízení 
parkoviště. Vzhledem k nedostatku větších zelených ploch v okolí však 
bylo rozhodnuto ponechat zde zeleň. 

251 Vnitroblok v Lukavické ulici Bronislav Kunst ? – žádán 
grant od 
MO Plzeň 3 

Městský obvod Plzeň 3 s tímto záměrem souhlasí. Spolek Pěstuj prostor 
po domluvě s autorem podnětu požádal městský obvod o grant na 
výrobu site-specific kruhové lavičky a komunitní akci s ní spojenou.

252 Revitalizace křižovatky u vlakového 
nádraží/Tesca

František Jílek - Tento podnět se svým rozsahem a náročností řešení vymyká měřítku 
Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Přesto si porota cení autorova zájmu o 
podobu veřejných prostranství. Již v období socialismu byl navržen 
projekt, dle kterého měla u nádraží jezdit auta pod zemí, jeho 
uskutečnění ale bylo finančně nereálné. Porota plně souhlasí s tím, že z 
mnoha důvodů není žádoucí, aby chodci byli „nuceni lézt pod zem". 
Reálné řešení spočívá v nalezení kompromisu mezi potřebami pěších a 
motoristů. Prostor u nádraží je postupně upravován tak, aby byl k 
chodcům přívětivější – vznikl průchod z nádražní budovy k Šumavské i 
Železniční ulici, přibyly přechody k Tescu apod. Z plánovaného záměru 
umístit tramvajovou zastávku mezi mosty, přímo před nádražní budovou, 
bohužel sešlo, zejména z důvodu přestupu na trolejbusové linky. 
Uvažuje se však alespoň o přemístění tramvajové zastávky „Mikulášské 
náměstí" blíže k nádraží. 

253 Tyršův sad Marie Mžiková - Tyršův sad je součástí významného krajinného prvku a biokoridoru, 
snahou je, aby si uchoval co nejvíce přírodní charakter. Prostor má ve 
výpůjčce organizace Daphne ČR, která zde provádí zásahy za účelem 
záchrany chráněných rostlin. V loňském roce byl proveden management 
lokality dle požadovaného cílového stavu tohoto přírodního stanoviště. 
Každý zásah do území musí povolit Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Plzně. 

255 Osvobození racků Pavel Cvrček - Jedná se o cennou skulpturu, vyrobenou z křehkého sklolaminátu, která 
je v současné době poškozena a umístěna v depozitáři Správy 
veřejného statku města Plzně. V případě opravy je zapotřebí dílo 
následně instalovat na bezpečné místo – buď do interiéru či mimo dosah 
vandalů. 

256 Sběratelství … Bakulina - Podnět se týká tématu veřejného prostoru, kterým se zabývá Otevřená 
výzva Pěstuj prostor, jen okrajově – porota proto doporučuje autorce s 
tímto návrhem oslovit např. nějakou školu. 

257 Lavičky v okolí Bukovce Marie Hodonická - Správa veřejného statku města Plzně zajistí osazení laviček. 



258 Návrat z kosmu Aleš Hejna - Podobných hodnotných děl, která by si zasloužila důstojné umístění (a 
případnou rekonstrukci), je poměrně mnoho. Porota proto doporučila 
komplexní řešení této problematiky. Probíhají jednání o umístění soch 
do prostoru DEPO2015 nebo na území Městského obvodu Plzeň 1 v 
rámci „socialistického městského parku" Utopia (další z podnětů letošní 
Otevřené výzvy http://pestujprostor.plzne.cz/podnet/utopia-socialisticky-
mestsky-park/). Porota také zmínila možnost umístit sochy podél cesty 
od konečné zastávky tramvaje č. 4 k Fakultě designu a umění ZČU.

259 Psí hřiště Pajinka10 - Dle zkušeností z jiných měst není navržené řešení problematiky venčení 
psů příliš vhodné, problémy může způsobovat například pobyt velkých 
psů společně s malými. Přesto bude „psí hřiště“ zřízeno na Vinicích a 
otestováno v plzeňských podmínkách.  

260 Obnova cesty ke škole Šílená - Městský obvod Plzeň 1 zajistí doplnění požadovaného chybějícího úseku 
zpevněné plochy. 

263 Lávka přes řeku Úhlavu Kristýna Ledecká - Lávka přes Úhlavu je součástí projektu Revitalizace nábřeží plzeňských 
řek (REURIS, Pěší stezky údolím Úhlavy, projektovou dokumentaci 
zpracoval Valbek s.r.o., 2011). Naplnění jednotlivých návrhů studie (pěší 
cesty a doplnění lávek) závisí na majetkové připravenosti a investičních 
prioritách dotčeného městského obvodu a Správy veřejného statku 
města Plzně.

264 Utopia – socialistický městský park Vojtěch Cibulka 30 000 Kč 
od MO 
Plzeň 1

Porotu tento nápad zaujal a bude projednán s vedením Městského 
obvodu Plzeň 1, na jehož území ho autor navrhuje. Porota upozornila, že 
je třeba podnět koordinovat s projektem Revitalizace sídliště Severního 
předměstí (Mgr. Pešík, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně). Spolek 
Pěstuj prostor požádal Městský obvod Plzeň 1 o grant na pořízení 
architektonicko-umělecké studie možného provedení a podoby tohoto 
„socialistického městského parku“. Další kroky budou navrženy na 
základě této studie.

265 Zpevnění a zvelebení dětského hřiště ve 
Skvrňaněch

Lucie Štrunecká - Úřad městského obvodu Plzeň 3 prověří, zda je v místě dostatek laviček 
a košů i možnost doplnění pěší cesty mezi dětské hřiště a zpevněnou 
plochu.

266 Chybějící nájezd pro kočárky u Alberta na 
Vinicích

šílená - Vlastník pozemku – InterCora, spol. s r.o. ve spolupráci se společností 
AHOLD Czech Republic, a. s. – plánuje v reakci na podnět z Otevřené 
výzvy Pěstuj prostor v blízké době realizaci nájezdu.

268 Úprava parku Košutka Otto Košťan - Dle územního plánu je v této oblasti plánován přírodní park, který by zde 
měl být postupně realizován (v současnosti probíhá úprava v místě 
bývalého areálu BMX vedle Parku Zemník – Žlutická, informace Ing. 
Tolarová, Správa veřejného statku města Plzně). Část dotčených 
pozemků u OC Globus je v soukromém vlastnictví.

270 Jak ZAHOJIt Tylovku ZAHOJI - Plán udržitelné mobility Plzně v dlouhodobém výhledu počítá se 
zklidněním této části města a preferencí průjezdu MHD v Tylově ulici. 
Vzhledem k dopravní návaznosti jednotlivých ulic je třeba tyto změny 
zavádět komplexně. Realizace navržených úprav by v současné době 
znamenala zrušení parkovacích míst, kterých je v této části Plzně 
výrazný nedostatek – a problematiku parkování je třeba též řešit 
systematicky. Zkouška však může proběhnout např. v rámci celosvětové 
akce Park(ing) Day (http://parkingday.org/).

272 Kaplička sv. Kryštofa Aleš Hejna - Porotě se tento podnět líbí. Správa veřejného statku města Plzně 
(SVSMP) zajistí pravidelnou údržbu bezprostředního okolí kapličky a 
osazení lavičky. Vysvěcení je nutné prokonzultovat se SVSMP (Ing. 
Hrdličková). Další úpravy musí být součástí záměru rozvoje celého 
území – nelze zde např. samovolně budovat rybníček bez znalosti širších
vztahů.

274 Minisady a miniviničky v každém 
plzeňském obvodu

Václav Raidl 20 000 Kč 
od MO 
Plzeň 1

Porota podporuje realizaci podnětu (část poroty s ním plně souhlasí, část 
je mírně skeptická). Spolek Pěstuj prostor požádal Městský obvod Plzeň 
1 o grant na realizaci pilotní částí projektu, která bude situována u 
pobočky Městské knihovny na Vinicích. Pokud se podnět osvědčí, 
mohou být v příštích letech minisady a miniviničky zřízeny i v dalších 
plzeňských obvodech.

50 000 KčCELKEM

Pozn.: Městský obvod Plzeň 1 navíc vyčlenil částku 50 000 Kč na úvodní fázi projektu Zvelebení prostoru před 4. ZŠ Plzeň z kategorie Mám nápad minulého 
ročníku Otevřené výzvy Pěstuj prostor.


