
                       

 
Zápis z 8. 10. 2019 
 
Představení návrhu studie obnovy části sídliště Bory 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Za Správu veřejného statku města Plzně: Ing. Ondřej Vohradský, Ing. Jana Pechová, Ing. Kamila 
Kindlová 
Za zpracovatele studie: Ing. Petr Zítek  
Za MO Plzeň 3: David Procházka, Petr Baloun  
Za CpKP Západní Čechy (organizátora veřejného projednání): Mgr. Tereza Pelclová, Pavla 
Dusíková Jindrová MSc., Mgr. Marie Kubalíková, Mgr. Ondřej Raffel 
 
Cílem setkání bylo představení návrhu studie na obnovu části sídliště Bory a získání připomínek od 
místních obyvatel. Studie se týká ulic: Heyrovského 46-54, Mandlova 1-23 a Luďka Pika 1-15.  
Program setkání byl následující:  

- uvítání starostou obvodu Davidem Procházkou a místostarostou Petrem Balounem  
- prezentace Ing. Ondřeje Vohradského (postup revitalizace sídliště Bory, kontext studie) 
- prezentace Ing. Petra Zítka (návrh dopravního řešení) 
- prezentace zahradní architektky Ing. Jany Pechové (návrh zeleně) 
- moderovaná diskuse (Mgr. Tereza Pelclová) 
- diskuse v pracovních skupinách (téma 1. etapa realizace Mandlova 10-20 / jen sudá čísla) 

 
Připomínky, které nebyly zodpovězeny na místě, jsou vypořádány v tomto zápisu, stejně jako 
připomínky, které občané odevzdali na místě formou připomínkového listu. Byla dána možnost, poslat 
připomínku i e-mailem do 18.10. Touto cestou došla jedna připomínka.  
 
 
 

Připomínky vzešlé z diskusního setkání:  
 
Č. Připomínkované místo Připomínka  Vypořádání 

1. Luďka Pika 9 Stromy v návrhu 
Stromy jsou umístěné dle 
vedení sítí, v Luďka Pika 9 vede 
teplovodní kanál (stromy se tam 
jednou za deset let zcela 
vykácí..?)  

Ve fázi projektu, po přesném 
zjištění tras inženýrských 
sítí, budou stromy 
navrhovány mimo sítě a 
jejich ochranná pásma. 

2. Luďka Pika 9 a 15 a u 
popelnice 

Strom má nalomenou větev 
(poznámka k současnému 
stavu) 
 

Předáme na UMO3 
k provedení údržby. 

3. Mandlova 1 a 3 Lípa před   
je potřeba jí ořezat, nikdo pod ní 
neparkuje, obava z pádu větví 
(poznámka k současnému stavu 

Předáme na UMO3 
k provedení údržby. 

4. Celé území Barva osvětlení 
Při výměně veřejného osvětlení 
v budoucnu použít žluté světlo. 
 

Bude uplatněno ve stupni 
prováděcího projektu. 

5. Mandlova 10 (zatáčka) Množství dešťových srážek 
Prověřit množství dešťových 
srážek tekoucích z Mandlova 10 
(zatáčka), zatéká do sklepa. 
Bude upraveno v budoucnu?  
 

Při projektových pracích 
bude pečlivě řešeno 
odvodnění ploch s důrazem 
na zabránění vtékání 
dešťové vody do objektů. 



                       

6.  Celé území Respektovat vsakování 
dešťové vody u cest a 
parkovacích ploch 
 

Bude zajištěno. 

7. Celé území Umístění popelnic 
Projednat umístění popelnic s 
představiteli SVJ (až to bude 
aktuální) 
 

Bude zajištěno. 

8.  Mandlova 1-23 Umístění popelnic 
Zvážit umístění  
 

Bude v projektu řešeno. 

9.  Luďka Pika 
 

Zachovat zde sušáky  Bude v projektu řešeno. 

10. Celé území Cyklo stojany 
Zvážit umístění cyklo stojanů 
v lokalitě 
 

Má význam pouze u objektů 
občanské vybavenosti. Bude 
zohledněno. 

11. Heyrovského zatáčka Současné parkoviště v zatáčce 
Heyrovského je nevyhovující, je 
to nepřehledné. 
 

Křižovatka z ulice Mandlova 
bude v rámci možností 
zpřehledněna. 

12. Heyrovského 52-54 Málo parkovacích míst  
Nešlo by udělat parkování mezi 
věžáky, momentálně je tam až 
příliš zeleně (je to moc zarostlé) 
 

Parkovací místa u věžáků 
budou optimalizována. 
S výrazným rozšiřováním 
parkovacích ploch na úkor 
zeleně se nepočítá. 
 

14. Celé území Zrychlení realizace 
Debata o logice návaznosti etap, 
etapu číslo 3 uspíšit, opakovaně 
padaly dotazy na časový 
harmonogram celého projektu 
 

Realizace bude závislá na 
možnostech rozpočtu města 
a městského obvodu. 

 
 

 

Diskuse k 1.etapě realizace:  
 
 
Dále proběhlo jednání s přítomnými obyvateli z ulic Mandlova 10-20 (jen sudá čísla), kterých se bude 
týkat 1.etapa realizace projektu, kterou chce financovat obvod a měla by být hotová do roku 2022.  
 
Diskuse se týkala stavu stromů v Mandlově ulici, přítomná arboristka představila zdravotní stav 
jednotlivých stromů v ulici. V diskusi byla jako nejpřijatelnější shledána varianta, kdy se skácí pouze 
dva stromy, které jsou na vodovodních přípojkách. Ostatní stromy budou znovu posouzeny v době 
těsně před realizací stavby a dle jejich aktuálního zdravotního stavu bude rozhodnuto o jejich 
případném dodatečném kácení.  
Kácené stromy budou nahrazeny malokorunnými stromy lépe snášejícími městské klima.  
 

Připomínky sebrané na veřejném projednání 
 

Č.  Připomínkované místo  Připomínka  Vypořádání  

1  Odvodnění do zasakovacích 
příkopů 
Info od projektanta – že snaha o 
provedení zasakovacích příkopů 

Zasakování dešťových vod 
bude navrženo v maximální 
možné míře. Nutno však 
zvažovat i jiná hlediska (např. 



                       

všude by ovlivnilo výškové řešení 
navazujících travnatých ploch – to 
není vůbec špatný nápad.  
Viz vnitroblok Přeštice, kde 
zarostlé haldy zeminy velice 
příznivě rozčlenily plochu mezi 
domy. Není potřeba, aby plochy 
mezi domy byly stále rovné jako 
pláně.  
 

existence inženýrských sítí 
v lokalitě a spád terénu). 

2 Celé území Zakreslení zeleně do studie 
 
Myslím, že i ve fázi studie mohla 
být zeleň – stromy - řešena 
důsledněji.  Opravdu chybí 
vyznačení stromů, které 
navrženou stavbou budou 
pokáceny. Ve vnitrobloku mezi 
Heyrovského 52+54 a Mandlova 9 
-23. Chybí zakreslení inž. sítí a 
výsadba tak, jak je předkládána, 
nebude možná. Studie vypadá 
hezky, ale není realistická.  
 

Zeleň dozná v průběhu 
projektových prací dalších 
změn (jedná se o živé 
organizmy) a bude v každém 
stupni projektové 
dokumentace upřesňována. 

3 Heyrovského 52-54 Umístění pro popelnice 
Navrhované místo při ulici 
Heyrovského je dobrý nápad, ale 
když sečtu počet popelnic u 
Heyrovského 54 a 52 (zde místo 
slouží i pro Mandlovu), bude jich 
opravdu hodně. 
 

Místa pro popelnice včetně 
jejich kapacity budou určena 
v dalších stupních projektové 
dokumentace a projednána 
s SVJ. 

4 Komunikace – K5 Dopravní propojení komunikace 
K5 s ulicí Heyrovského 
Prosím o prověření možnosti 
dopravního propojení komunikace 
K5 s ulicí Heyrovského (i za cenu 
zrušení 3-4 stávajících kolmých 
stání podél ul. Heyrovského). 
Možnost zjednosměrnění 
komunikace (mezi Heyrovského 
až např. po Mandlovu 19-21, 
zúžení tohoto úseku K5, možnost 
doplnění kolmých stání nebo 
šikmých stání v úseku K5 
(Mandlova 11-19) místo 
navržených podélných po jižní 
straně komunikace (v místě dnes 
nefunkční a nevyužívané sušáky, 
možno zredukovat). Riziko zvýšení 
dopravní zátěže je nízké, nejde o 
trasu, která by mohla být 
využívána někým jiným než 
obyvateli.  
 
(zde uveden kontakt, v zápisu 
určeném k zveřejnění vymazán) 
 

Propojení komunikace K5 do 
ulice Heyrovského nebylo 
většinově odsouhlaseno. Na 
ulici Heyrovského by bylo 
nutné zrušit daleko více 
parkovacích míst než 3-4, 
kvůli rozhledům. Je obava 
z nárůstu dopravy kolem 
věžového domu. 



                       

5 Mandlova K1 Zrušení chodníku kolem plotu 
MŠ 
Zvažte, prosím, zrušení chodníku 
kolem plotu MŠ. Dnes na něm 
stejně zčásti parkují auta, a tedy je 
jen málo využívaný. Nahradit ho 
šikmými stáními by mohlo 
významně zvednout počet 
parkovacích míst, navíc je to u 
vchodu do MŠ. Bylo by to v 
podstatě podobné (chodník jen po 
jedné straně) jako v ulici L. Pika.  
 

Zadavatel má zájem 
vylepšovat nikoli zhoršovat 
podmínky pro chodce. 
Výrazné zvýšení kapacity 
parkovacích stání v této ulici 
není nutné z důvodu 
připravovaného záměru 
výstavby parkovacího domu 
ve Skupově ulici. 

6 Luďka Pika 15 Nebezpečí úrazu (strom) 
U zadního vchodu – při chodníku u 
popelnic. Strom rozvětvený – 
větve jsou téměř k zemi-nelze 
projít. V korunách větve nalomené 
– opakovaně na to upozorňováno 
– velké riziko a nebezpečí úrazů.   
 

Předáme na UMO3 
k provedení údržby. 

7 Luďka Pika 1-15 Parkování  
Parkovací plochy obsazené 
sanitními vozy, i osobními auty 
osob, které v této ulici ani nebydlí, 
občané zde bydlící si oprávněně 
stěžují, že nemají kde parkovat. 
Majitel sanitních vozů (nejsou 
v provozu, nejezdí), zde má další 
2 osobní vozidla, další sanitní vůz 
má přibýt, přitom zde nebydlí. Proč 
nemohou být sanitní vozy 
umístěny na velkém parkovišti 
v Heyrovského (když nejsou 
v provozu), aby nezabíraly místo 
na parkování občanům bydlícím 
v této ulici?  
 
Taktéž půl roku v této ulici 
parkovalo vozidlo bez SPZ majitel 
bezdomovec – v autě přespávali 
bezdomovci, opakovaně volána 
policie – bezdomovci ohrožovali 
bezpečnost kolemjdoucích, děsili i 
za bílého dne děti. Běhali jsme 
dlouho a obvolávali instituce, než 
jsme se vozidla zbavili. I když 
přibydou parkovací místa, ale 
budou zde takoví nezodpovědní 
lidé (viz majitel sanit) tak situace 
bude stejná. Jak potom toto řešit, 
když příslušné orgány na stížnosti 
nereagují. 
 

Veřejná parkovací stání může 
za podmínek splnění pravidel 
silničního provozu užívat 
kdokoli. Vozidlo je možné 
odstranit z komunikace jen 
tehdy, pokud splňuje definici 
vraku. Většina vozidel, jež se 
zdá občanům opuštěná, 
definici vraku nesplňuje, a 
proto úřady nemohou nic 
činit. 

8. Luďka Pika 1- 15 Zachovat sušáky na prádlo a 
nevysazovat stromy u sušáků 
 
Již dnes sušíme prádlo před 

Bude v projektu řešeno. 



                       

věžákem, který je v plánku 
označen jako č. 48, protože u 
sušáku u Luďka Pika stíní stromy. 
Proto zachovat i sušáky před 
panelovým domem – č. 48. Domy 
v ulici Luďka Pika nemají 
technické podlaží a byty bez lodžií 
by musely sušit prádlo v bytě.  
 

9 Heyrovského 46-42    Parkování autobusů 
 
Zvážit možnost umístění DZ – 
zákaz parkování 
 

Stavební uspořádání 
navržených parkovacích stání 
nebude umožňovat parkování 
autobusů. 

10.  Heyrovského 52 Návrh z pléna na možný průjezd 
z Heyrovského k věžákům (není 
v návrhu, etapa 4) 
 
V žádném případě neumožňovat! 
V odpovědi bylo řečeno, že by 
bylo nutné omezit parkovací místa 
před Mandlovou 1-7 (před 
předními vchody, tj. 
v Heyrovského) a omezení zeleně.  
Souhlas s odpovědí odborníků! 
 

Propojení komunikace K5 do 
ulice Heyrovského nebylo 
většinově odsouhlaseno. Na 
ulici Heyrovského by bylo 
nutné zrušit daleko více 
parkovacích míst než 3-4, 
kvůli rozhledům. Je obava 
z nárůstu dopravy kolem 
věžového domu. 

11. Mandlova 15 
 

Cestička k popelnicím 
Jestliže budou popelnice u věžáků 
Heyrovského (což mě nevadí), my 
se k nim špatně dostaneme. 
Cestička od nás (Mandlova 15) 
tam není nakreslená. Budeme 
chodit přes trávu nebo obíhat celý 
parčík?  Udělejte alespoň úzkou 
cestičku. Tráva bývá mokrá.  
 
(zde uveden kontakt, v zápisu 
určeném k zveřejnění vymazán) 
 

Místa pro popelnice včetně 
jejich kapacity a dostupnosti 
budou určena v dalších 
stupních projektové 
dokumentace a projednána 
s SVJ. 

12. Mandlova 11-23 Víc parkovacích míst 
 
Podélné stání aut změnit na kolmé 
u předních vchodů. Zeleně je tam 
dost (v blízkosti park!). Stačí i 
méně sušáků na prádlo! 
 

Ve fázi projektové 
dokumentace bude možnost 
zkapacitnění parkovacích 
stání zvážena v kontextu 
nutnosti kácení stávajících 
stromů. Nutno zjistit 
většinový názor SVJ. 
 

13. Křižovatka 
Heyrovského/Mandlova 
 

Osazení zrcadla v křižovatce 
 
Při výjezdu z Mandlovy ulice je 
špatný výhled vpravo, neboť auta 
stojící na parkovišti v ulici 
Heyrovského brání ve výhledu. 
Taktéž špatný rozhled, když není 
posekaná tráva. Řešením by bylo 
osázení zrcadla v křižovatce. 
 
(zde uveden kontakt, v zápisu 

Křižovatka ulic Mandlova a 
Heyrovského bude v rámci 
možností stavební úpravou 
zpřehledněna. 



                       

určeném k zveřejnění vymazán) 
 

14. Celé území Parkovací plochy u studie 
Budou parkovací plochy (stání) 
řešeny jako zasakovací? Nebo 
toto bude řešit vsakovací příkop 
(označený jako červeně)? 
 

Zasakování dešťové vody z 
parkovacích ploch bude 
řešeno v rámci možností 
zasakovacími příkopy. 
Povrchy parkovacích stání 
budou ze zasakovací dlažby. 
 

15. Heyrovského 46  
 

Je zdůvodnitelné, že úpravy končí 
vždy v Heyrovského 46? Bude se 
snad Heyrovského 46 bourat?  
Vše se upravuje, jen povrch 
přístupové cesty je odstrašující. Je 
mi 80 let, dočkám se úpravy okolí?  
 
 

Prostranství mezi 
Heyrovského 46 a Šimerovou 
ulicí bude řešeno 
samostatným projektem 
z důvodu příliš velkého 
rozsahu. 
Podnět k opravě přístupové 
cesty předáme příslušnému 
technikovi komunikací 
SVSMP. 
 

16. Vnitroblok Heyrovského Nové cesty s mlatovým povrchem. 
Nekácet stávající zeleň. Maximum 
k zasakování dešťové vody. 
Projednat návrh konkrétního 
projektu. Stávající asfaltové 
chodníky přes trávníky lze nahradit 
cestami s mlatovým povrchem. 
 

Bude zohledněno v dalších 
stupních projektové 
dokumentace. 

17. Heyrovského 52 K návrhu parkovacích míst u 
objektu Heyrovského 52 
V současné době je možné u 
zadního vchodu parkování cca 17 
aut - a nepočítám ta, která stojí na 
chodníku. Když se podívám do 
studie, počet míst je o hodně nižší 
- celkem 13 v místech, kde se 
dneska parkuje na komunikaci - 
místa na původním chodníku 
nepočítám, tam se dneska stojí 
také. Je potřeba vzít v úvahu, že 
zde neparkují jen obyvatelé č. 52, 
ale i z protějšího objektu 
Mandlova. Proto bych se zásadně 
přikláněla k zachování parkování i 
po levé straně objektu (při pohledu 
na situaci), event. i před domem, 
samozřejmě s vymezením 
prostoru ke vstupu do 
objektu.  Dělalo by to cca 3-6 míst 
navíc a to by už bylo srovnatelné. 
 

V dalších stupních PD se 
prověří možnosti navýšení 
počtu parkovacích míst. 
Pokud by došlo k navýšení 
parkovacích míst bylo by to 
na úkor zeleně. 

 
 
Zápis: Mgr. Tereza Pelclová 
Ověřila: Ing. Jana Pechová 
 


