10.


ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Most generála Pattona

Rozsáhlá rekonstrukce mostu generála Pattona, který je součástí extrémně zatížené dopravní tepny
v centru Plzně, je téměř hotová. Práce na mostě přes řeku Mži, jehož součástí je i tramvajová trať, začaly
v březnu roku 2017. Stavba představovala celkem investici ve výši 212 milionů korun včetně DPH, kterou
zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve spolupráci se statutárním městem Plzeň – Odborem
investic Magistrátu města Plzně. Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a.s. Město Plzeň se na stavbě
podílelo částkou přibližně 40 milionů korun včetně DPH.
Při rekonstrukci bylo upraveno šířkové uspořádání vozovky na mostě z Lochotína tak, že vznikly ve
směru do centra tři jízdní pruhy, byla kompletně zrekonstruovaná tramvajová trať. Součástí oprav bylo
i vybudování přeložek inženýrských sítí, osazení nového veřejného osvětlení, trakčního vedení, chodníků
a cyklostezky. Pro životnost mostu byla podstatná výměna izolací, mostních závěrů a ložisek.



Obnova točky MHD na Košutce

Během letních prázdnin byla celoplošně opravena točka městské autobusové dopravy v Toužimské
ulici na Košutce. V rámci stavební akce, kterou realizovalo město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného
statku města Plzně, došlo k celkové obnově vozovky s novou betonovou konstrukcí, osazením nových obrub
a obnově nástupišť včetně bezbariérových úprav. Oprava vozovky zahrnovala i křižovatku ulic Toužimská
a Krašovská. Dále byly opraveny chodníky, odvodnění, vyměněno veřejné osvětlení a byly provedeny úpravy
zeleně.
Celkové náklady na stavební akci byly vyčísleny na 11,348 milionu korun. Zhotovitelem stavby byla
společnost BERDYCH plus spol. s.r.o.
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Terminál autobusové dopravy na náměstí Milady Horákové

V dubnu 2018 odstartovala stavba autobusového terminálu na Slovanech na náměstí Milady
Horákové, která celkově zkvalitnila cestování veřejnou linkovou dopravou. V lokalitě byly vybudovány nové
autobusové zastávky veřejné linkové dopravy a byla provedena související úprava napojení ulice Plzeňská
cesta na Nepomuckou třídu. Součástí projektu byla i úprava vedení chodníků a cyklostezky. V souvislosti
s úpravou křižovatky byla nutná přeložka dvou stožárů trakčního vedení trolejbusu a veřejného osvětlení
v upravovaném území. Dále byla součástí stavby přeložka plynovodu.
Úpravy byly dokončeny v červenci 2018. Náklady na celou stavbu včetně úpravy signalizace
v křižovatce Slovanská – Jasanová byly vyčísleny na 19 milionů korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby byla
firma Berger Bohemia a. s.

V novém autobusovém zálivu na Nepomucké ulici byly ve směru z centra umístěny tři zastávky pro
příměstskou veřejnou dopravu a dvě místa pro krátkodobý odstav autobusů. Tyto nahradily stávající zastávky
U Školky. Díky přímé návaznosti na trolejbusové a tramvajové zastávky MHD se cestujícím z obcí na jih od
Plzně výrazně zkrátil přestup mezi těmito druhy dopravy. Novou zastávku obsluhuje 12 linek v systému
Integrované dopravy Plzeňska.
Výstupní zastávka (pro příjezd autobusových linek do Plzně) byla situována do diagonální komunikace
náměstí Milady Horákové. Posunem stávající silniční obruby přibližně o 1,5 metru u výstupní zastávky vznikl
prostor pro bezkolizní stání autobusů a souběžně jedoucí tramvaje.
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Parkoviště v Lobzích

Město Plzeň vybudovalo na sídlišti Lobzy nové parkoviště, které v prostoru mezi ulicemi Revoluční a
Pod Vrchem nabízí 49 kolmých parkovacích stání. Společný vjezd a výjezd spojuje parkoviště s Revoluční
ulicí. Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí
stavby je výměna stávajících a osazení nových stožárů veřejného osvětlení, dále výsadba nových stromů,
keřů a úprava ploch zeleně. Celkové náklady byly 5,9 milionu korun včetně DPH. Částku 2,8 milionu korun
poskytl čtvrtý městský obvod ze svého rozpočtu.
Realizaci zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně, zhotovitelem pak byly společnosti Cetina
a Kenaur s. r. o.



Autobusový terminál u Hlavního nádraží

Město Plzeň nechalo vedle hlavního vlakového nádraží vystavět nový moderní autobusový terminál.
Na stavbu za zhruba 150 milionů korun včetně DPH, jejímž zhotovitelem byla společnost EUROVIA CS a. s.,
získalo dotaci 100 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí terminálu jsou
stání pro autobusy, zastřešená nástupiště, provozní objekt, odstavná plocha i eskalátory propojující terminál
s podchodem vedoucím z Hlavního nádraží. Primárním cílem bylo především zvýšit komfort cestujících a
zefektivnit organizaci veřejné dopravy v Plzni. Díky terminálu se zkrátila dosavadní dvoukilometrová
vzdálenost mezi autobusovým a vlakovým nádražím pouze na několik desítek metrů.
Nové autobusové nádraží bylo postaveno mezi ulicí Šumavská a kolejištěm železniční stanice Plzeň
Hlavní nádraží. Vlastní autobusová stání jsou umístěna v západní části, ve východní je odstavná plocha, která
slouží rovněž jako obratiště pro trolejbusy Plzeňských městských dopravních podniků. Kapacita terminálu je
deset odjezdových stání pro autobusy a devět odstavných stání, z toho jedno pro trolejbusy.
V blízkosti nového přestupního uzlu, který nese název „Terminál Hlavní nádraží“, vedou dvě hlavní
tramvajové linky a také několik linek trolejbusových.
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Sedláčkova ulice

Po rekonstrukci Riegrovy a Veleslavínovy ulice nechalo město Plzeň kompletně zrekonstruovat
Sedláčkovu ulici v centru města. Stavební práce pro město provádí firma EUROVIA CS, a.s. Frekventovaná
komunikace v blízkosti náměstí Republiky má nyní vozovku ze žulových dlažebních kostek a chodníky
vyskládané z tzv. plzeňské desky. Součástí projektu bylo i nové veřejné osvětlení a sanace stávající
kanalizační stoky včetně rekonstrukce domovních přípojek.
Podařilo se sdružit tři investory: město Plzeň, Vodárnu Plzeň a společnost Innogy. Za město Plzeň má
akci na starosti Odbor investic Magistrátu města Plzně. Z celkové částky 23,3 milionu korun bez DPH jde
z rozpočtu Odboru investic částka 13,8 milionu korun bez DPH, zbylou část uhradí Vodárna Plzeň a.s. Stavba
přechází do roku 2019.



Třetí jízdní pruh na Karlovarské třídě a rekonstrukce kanalizace

V roce 2018 byl na Karlovarské třídě v úseku Lidická - Rondel doplněn třetí jízdní pruh, který je
vyhrazen pro hromadnou dopravu. Dále byl celoplošně obnoven asfaltový kryt vozovky. Investorem stavby
třetího pruhu bylo město Plzeň, výměnu asfaltu zainvestovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Na výstavbu třetího jízdního pruhu na Karlovarské pak navázaly práce na nutné obnově kanalizace.
Rekonstrukce kanalizačních stok probíhala od dubna do září roku 2018. Investorem stavební akce za více než
28 milionu korun bez DPH byla společnost VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Protože je Karlovarská ulice velmi
frekventovaná a úplné uzavření by nepřicházelo v úvahu, byla zvolena bezvýkopová sanace spolu s kompletní
výměnou potrubí v ražené štole pod komunikací.
Třetí jízdní pruh je vyhrazen pro autobusy linek MHD i linek provozovaných v rámci Integrované
dopravy Plzeňska. Cílem doplnění třetího pruhu bylo upřednostnění provozu veřejné dopravy v situacích, kdy
v tomto úseku stojí kolony vozidel. Vytvořením třetího pruhu se zlepšilo dodržování jízdních řádů.
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Stavební povolení pro druhou etapu západního okruhu

V roce 2018 bylo vydáno stavební povolení na vybudování druhé etapy západního okruhu v části
Chebská - Karlovarská. Jde o zásadní dopravní stavbu, která by měla ulevit dopravě v centru města. Stavba
by měla být zahájena v říjnu 2019. První etapa okruhu o délce 2,6 kilometru v úseku Domažlická - Chebská
byla dokončena v září 2014, náklady na ní činily 950 milionů korun včetně DPH.
Trasa okruhu spojí největší sídliště na severu města, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel, s nejrozsáhlejší
průmyslovou zónou města na Borských polích. Západní okruh bude dvoupruhovou komunikací propojující
silnici I/26 Domažlická a silnici I/20 Karlovarská. Celková délka okruhu je 5,9 kilometru. Druhá etapa
představuje úsek od Chebské ulice až ke komunikaci
Karlovarská. Na kilometru 2,6 bude komunikace křižovat
stávající Chebskou ulici mostem, dále přejde údolí řeky
Mže estakádou, která končí na kilometru 3,85. Na
kilometru 4,3 a km 5,22 jsou navrženy mosty, které
převádějí místní cesty přes hlavní trasu. Komunikace
pak na kilometru 5,8 ústí do okružní křižovatky.
Na výstavbě okruhu a jeho financování
spolupracuje město s Plzeňským krajem. Předpokládané
náklady na druhou etapu představují 2,3 miliardy korun.
Peníze chce Plzeňský kraj získat z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP).



Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

Stavba byla zahájena na jaře 2018 kácením dřevin v ulici Kaplířova, části ulice Dobřanská a
v navazujícím prostoru plánované stavby. Prodloužením tramvajové trati na úroveň Západočeské univerzity
se město snaží vyřešit nevy-hovující situaci, kdy výrazně expandující lokalitu obsluhují pouze autobusy.
Západočeská univerzita a okolní rozvojové území tak získá důstojné a kapacitní připojení na síť městské
hromadné dopravy. Se stavbou tramvajové trati se dále vytvoří podmínky pro vybu dování záchytného
parkoviště v rámci přestupního uzlu Kaplířova - Dobřanská.
Na novém úseku trati vzniknou tři zastávky. Kromě trati a nového terminálu v Dobřanské ulici je
součástí projektu také odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku,
výstavba světelně řízené křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova
- Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy
vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště.
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