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Realizované stavby
Silnice I/20, úsek K Dráze – Jasmínová
V srpnu 2010 zprovoznilo ěSD þtyĜpruhový úsek silnice I/20 mezi ulicemi K Dráze – Jasmínová.
Stavba I/20 PlzeĖ, K Dráze – Jasmínová je pokraþováním neboli prodloužením dálniþního
pĜivadČþe dál k Jasmínové ulici. Vybudováním této stavby dochází k odlehþení dopravní zátČže v
þásti Nepomucké tĜídy a zároveĖ se vytváĜí pĜedpoklad pro pokraþování prĤtahu silnice I/20 Plzní
ve smČru Nepomuk – Karlovy Vary.
VýhledovČ bude propojena silnice I/20 až k Rokycanské ulici a následnČ až na Studentskou
ulici a dále bude pokraþovat stávající silnicí I/20 smČrem na Karlovy Vary. NovČ navržená trasa
silnice I/20 prochází prĤtahem Plzní pĜevážnČ mimo obytnou zástavbu v soubČhu s železniþní tratí.
MČsto PlzeĖ investovalo do této komunikace 50 milionĤ korun. KromČ lepšího komfortu a
zvýšení bezpeþnosti ĜidiþĤ zde vznikla také nová stezka pro cyklisty a chodce.

Úprava kĜižovatky Jízdecká x PĜemyslova x Palackého námČstí
V listopadu skonþila rekonstrukce silnice I/26 a zastávek Palackého námČstí. Souþástí celé
investice byla kromČ výstavby bezpeþných zastávek MHD také instalace nových semaforĤ a
kamery, rekonstrukce veĜejného osvČtlení a trakþního vedení a oprava komunikace a þásti
chodníkĤ v Tovární ulici.
MČsto zde investovalo cca 26 milionĤ korun.
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Rekonstrukce Slovanské tĜídy
Od þervna do Ĝíjna 2010 probíhaly opravy Slovanské tĜídy v úseku od kĜižovatky se
Sladkovského ulicí po námČstí Milady Horákové. Její souþástí byla výmČna poškozených panelĤ pod
tramvajovou tratí, oprava povrchu již znaþnČ poškozené vozovky a výmČna šoupat na vodovodním
Ĝádu pod komunikací.
Rekonstrukce Slovanské tĜídy - státní komunikace 1. tĜídy þ. 20 - byla investicí státu, ke které
se mČsto pĜipojilo s již nezbytnČ nutnou opravou tramvajové trati. MČsto do opravy tramvajové
trati investovalo pĜibližnČ 30 milionĤ korun.

Rekonstrukce Martinské ulice
V záĜí byla ukonþena rekonstrukce Martinské ulice, která se promČnila v pČší zónu. 110 m
dlouhá komunikace je vydláždČna žulovými kostkami. Souþástí prací byla také kompletní
rekonstrukce inženýrských sítí vþetnČ pĜípojek vodovodu, kanalizace a plynu. MČsto zde instalovalo
nové veĜejné osvČtlení a vybavení – odpadkové koše a stojany na kola.
Souþástí opatĜení ke zvýšení bezpeþnosti provozu byl na kĜižovatku s Kopeckými sady umístČn
zpomalovací pruh.
Náklady na rekonstrukci þinily pĜibližnČ 21 milionĤ korun.
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