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Seznam revizí 

Tento dokument byl vypracován pro jmenovaný projekt nebo 
jeho uvedenou část a nemělo by se na něho spoléhat nebo ho 
užívat k jakémukoliv jinému projektu bez provedení nezávislé 
kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího písemného 
souhlasu od firmy Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (dále jen 
„Mott MacDonald “). Mott MacDonald nemůže přijmout 
zodpovědnost či odpovědnost za důsledky z užití tohoto 
dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán. Každá 
osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, souhlasí a 
bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit 
dohodu o poskytnutí náhrady škody firmě Mott MacDonald za 
veškeré ztráty nebo škody z tohoto vyplývající. 

Mott MacDonald nepřijímá odpovědnost za tento dokument 
žádné jiné straně nežli osobě objednatele. Mott MacDonald 
nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škodu vzniklé 
klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných 
ustanovení o náhradě škody - v rozsahu, v jakém je tato zpráva 
založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž 
závěry na základě těchto informacích třetích stran byly použity 
pro vypracování této zprávy. 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., zapsaná do 
obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 14051  
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Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který má podpořit rozhodování o realizaci 
investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně. Soustředit se bude na diskuzi o 
prioritách v širším zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a zkoumání širších dopadů uvažovaných 
opatření. PUMP je důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020. 

Koordinaci přípravy PUMP zajišťuje tým konzultantů pod vedením společnosti Mott MacDonald CZ, spol. 
s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1. Na přípravě a realizaci předchozího workshopu se podílelo 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň.  

V projektu jsou rozlišeny tři úrovně zapojení zainteresovaných subjektů do jeho přípravy: 

� Řešitelé PUMP = městské instituce a společnosti přímo soustředěné na oblast dopravy (ÚKEP, SVS, 
ÚKR, PMDP) s podporou konzultantů; dva týmy – pracovní a řídící skupina 

� Partneři PUMP = sektoroví partneři (SŽDC, SÚS, Plzeňský kraj, POVED), územní partneři (Svaz měst a 
obcí Plzeňského kraje, starostové obcí a městských obvodů) a další zainteresované organizace ze 
strany města (sociální oblast, ekonomický rozvoj, cestovní ruch, životní prostředí) 

� Veřejnost = odborná i širší veřejnost – např. hospodářská komora, významní zaměstnavatelé a výrobci, 
univerzita, zájmová sdružení, sdružení osob se zdravotním postižením, místní iniciativy apod. 

Harmonogram PUMP předpokládá dobu přípravy projektu 18 měsíců, počínaje dubnem 2014 a konče 
říjnem 2015. Harmonogram doznal změn v závěru roku 2014 v návaznosti na zajištění výstupů 
z dopravních modelů města Plzně. Další úpravy harmonogramu jsou spojené s projednáváním PUMP a 
vyhotovením závěrečné zprávy.  

� 1. Analýza současné mobility (duben – červen 2014) 
� 2. Scénáře vývoje městské mobility (červenec – prosinec 2014) 
� 3. Společná vize mobility (leden - únor 2015) 
� 4. Zásobník projektů (březen – červen 2015) 
� 5. Projektové balíčky (červenec – září 2015) 
� 6. Rozpočet a financování (říjen 2015) 
� 7. Závěrečná zpráva PUMP (listopad 2015 – leden 2016) 

V této zprávě najdete záznam o závěrečném, čtvrtém workshopu PUMP, kterého se zúčastnil tým řešitelů 
spolu s Partnery a zástupci veřejnosti dne 23. října 2015 v konferenčním sále hotelu Centrál v Plzni. 

 

 

Manažerský souhrn 
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1.1 Program workshopu 

Čtvrtý závěrečný workshop byl pojat mírně odlišně od předchozích. Byl více zaměřen na informování 
účastníků o výsledcích PUMPu a následnou debatu o jednotlivých záměrech. Program workshopu 
zahrnoval následující aktivity: 

 
� Úvod do workshopu  

− Souhrn průběhu projektu 
− Rekapitulace předchozích workshopů 
− Cíle dnešního workshopu 

 
� Balíčky projekt ů a opat ření 

− Představení projektových balíčků 
− Odložené projekty 
− Dopravní model 
− Harmonogram realizace 
− Financování investic  
 

1.2 Průběh workshopu 

V průběhu workshopu byl kladen důraz zejména na představení jednotlivých projektových balíčků ze 
zásobníku a v nich obsažených opatření. Bylo uvedeno, že hlavní charakteristiky zásobníku jsou tyto: 

� Období let 2016 - 2025 

� 82 záměrů sdružených do 24 projektových balíků 

� ¾ položek jsou investiční akce 

� ¼ položek jsou opatření neinvestiční  

� Celková hodnota investic 11,7 mld. Kč 

� Město Plzeň kapitálové výdaje 2,2 mld. Kč 

Následně byly jednotlivé projektové balíčky postupně procházeny a jejich umístění bylo promítáno do 
mapového podkladu města (viz přílohu této zprávy).  

K balíčkům nebo i k projektům, které do balíčků nebyly zařazeny, se v průběhu jejich představování 
uskutečnila debata, která je zaznamenána níže. 

1. Čtvrtý workshop PUMP 23. 10. 2015 
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Opatření Napojení Lochotínské z Rondelu 

- p. Rauch: Opatření je důležité – napojuje ZOO 
- p. Náhlík: realizací opatření se sníží zatížení jiných křižovatek 
- p. Vostracká: je třeba něco vyřadit vzhledem k nedostatku financí a škrtnutí tohoto opatření je 

v souladu s celkovou koncepcí PUMP 
- p. Netolický: Pokud by se opatření realizovalo, bylo by možné tamější plochy využít pro parkování 

typu P+R nebo P+G, tím by mohla být stavba dále přínosná 
- p. Náhlík: bylo by užitečné udělat seznam vyřazených projektů a toho, kolik stojí z rozpočtu státu a 

z rozpočtu města 
 
Opatření I/27 Borská – P řemyslova – propojení p řes Nivu 

- p. Rauch: opatření v seznamu chybí, bylo by vhodné uvažovat s tunelovou variantou 
- p. Kuťák: tunel na této stavbě nelze realizovat kvůli velkému křížení se sítěmi a zaplavování vodou, 

ŘSD o této variantě neuvažuje, protože není šance na to, aby byla ekonomicky efektivní. Co se 
týče přemostění, ŘSD bude respektovat názor města a stavbu bude připravovat jen, když ji město 
bude vyžadovat 

- p. Náhlík: město jednoznačně spatřuje prioritu v I/20 a ne v I/27 
 
Následně proběhla diskuze k vybraným projektovým balíčkům, které jsou součástí výsledného návrhu 
PUMP. 
 
Balíček opat ření 12 Zóna placeného stání 

- p. Žáková: Bude na parkovištích P+R zajištěno parkování pro kola včetně dobíjení elektrokol? 
- p. Šesták: explicitně to tam není řečeno, ale je možné to tam přidat 

 
Balíček opat ření 23 Měkká opat ření 

- p. Žáková: město by mělo podpořit vznik individuálních plánů dojížďky pro velké zaměstnavatele 
- p. Martolos: v Německu mají toto povinnost řešit všichni zaměstnavatelé nad určitý počet 

zaměstnanců 
 
Balíček opat ření 14 Regulace v centru m ěsta 

- p. Náhlík: v souvislosti s uzavřením Americké třídy existuje usnesení zastupitelstva, že se má 
uzavření Americké projednat do šesti měsíců od dokončení Belánky. 
 
 

Balíček opat ření 16 Preference MHD 
- p. Náhlík: mělo by být jasné, v jakých časech bude preference na MHD na Karlovarské a 

Rokycanské 
- p. Kohout: preference by měla být celodenní 

 
Balíček opat ření 2 Východní okruh 

- p. Náhlík: původně se I/20 měla stavět od jihu, ale na severu by šlo začít za státní peníze 
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- p. Kuťák: křížení pod dráhou na I/20 u ulice Sušická si převezme SŽDC a bude stavět již současně 
se svojí stavbou 

- p. Kohout: preference veřejné dopravy by měla být celodenní 
 
Balíček opat ření 13 Tramvajová tra ť Borská Pole 

- poznámka k harmonogramu – stavba bude dokončena dříve – již v roce 2020 včetně přestupního 
uzlu Kaplířova i P+R 

 
 
Obecné poznámky: 

- p. Hakl: projekty, které se nebudou realizovat v rámci PUMPu by se neměly nazývat „odložené“. 
V mapě by měly být odlišena opatření „odložená“ a opatření, která se nebudou realizovat, ta by se 
případně mohla úplně vypustit. Šedou by mohly být vyznačeny rekonstrukce na liniových stavbách 

- POVED: nepoužívat zkratku MHD, ale VHD (například u preferencí) 
- p. Náhlík: termínově musí stavby konvenovat s ITI 
- u opatření elektromobility opravit v názvu, aby bylo patrné, že se týká jen záložních bateriových 

pohonů pro trolejbusy 
- p. Blabol: u stavby Plaská – Na Roudné – Chrástecká bude jiné datum realizace než jaké je 

uvedeno v databázi 
 
Následně byly na workshopu probírány výsledky dopravního modelu. 
 
Workshop byl zakončen zprávou o stavu financování jednotlivých opatření a výši finančních zdrojů 
jednotlivých institucí. 
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Grafická schémata s umístěním všech položek zásobníku projektů. 

Appendix A. Schéma zásobníku projektů 
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Prezenční listina účastníků Workshopu PUMP 23. 10. 2015 

Appendix B. Prezenční listina 
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