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NESTAVÍME JEN KOMUNIKACE …
Revitalizace veřejných prostranství

V souvislosti s úpravou dopravní infrastruktury se v obytných souborech vždy snažíme také o
celkovou revitalizaci veřejných prostranství. V roce 2018 byly realizovány úpravy dvou lokalit na území
městského obvodu Plzeň 4 v Doubravce a v Lobzích.

V Doubravce šlo o kultivaci prostranství před 14. ZŠ a dvou přilehlých vnitrobloků v Zábělské ulici.
Prostranství před ZŠ dostalo nový dlážděný povrch a moderní mobiliář. Sjednocujícím prvkem dlažby a
mobiliáře jsou geometrické tvary. Plocha byla nově vybavena dětskými herními prvky a sestavou pro Street
Workout. Ve vnitroblocích byla nově upravena odpočívadla pro každodenní rekreaci obyvatel bytových domů.

Také v Revoluční ulici v Lobzích šlo kromě úpravy parkovišť o vybavení vnitrobloku o pískoviště,
drobné herní prvky pro děti a o pohodlné lavičky. V obou případech byla kultivována i zeleň, byly vysazeny
nové alejové stromy a skupiny keřů.

- 54 -



Obnova Lobezského parku

Zásadní a přitom citlivou revitalizací dle projektu Tomáše Rákose prošel v letech 2017 až 2018
Lobezský park. Bylo provedeno vyřezání náletů a nárostů. Donedávna stejnověké porosty bez bylinného
a keřového patra jsou doplněny novými výsadbami stromů a keřů. V návrhu nových výsadeb se autor
inspiroval původní druhovou skladbou Valentina Čočka. Obnoveny jsou cesty a odpočívadla, trasování cest
vychází z původní kompozice parku. Dvě vyhlídky mají moderní vzhled v podobě dřevěných palub. Doplněn je
rekreační program pro sport a hry dětí (herní prvky, prolézačky, trampolíny). Dynamický terén využívají dlouhé
nerezové skluzavky. Kolem pomníku Stanko Vodičky byla obnovena formální zahradnická úprava
s odpočívadly.

Projektovou dokumentaci zajistil Úřad městského obvodu Plzeň 4.Investorem stavby bylo Statutární
město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. Celkové náklady na revitalizaci parku činily
16,5 mil Kč včetně DPH. Z toho 2,5 mil Kč činí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dotace se
týká úprav zeleně - založení trávníků, ošetření a výsadbu dřevin a následnou péči o ně.

Generálním dodavatelem stavby byla firma Green Project s.r.o. z Průhonic. Stavba byla dokončena
a veřejnosti předána v říjnu 2018.
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Objekt u Seneckého rybníka

Stavební úpravou původního objektu vznikla kvalitní základna pro volnočasové, výchovné a výukové
aktivity dětí a mládeže. V přízemí jsou zřízena plnohodnotná školka a prostor pro setkávání různých spolků.
V dalších patrech jsou učebny, herny a dílny pro různé spolky (hlavně skauting). Počítá se s přednáškovými
programy a sezónním intenzivním využíváním.

Rekonstrukce má poukazovat na ekologickou architekturu. Dominují přírodní materiály. Objekt byl
rozšířen a bylo vestavěno podkroví.
V okolí rekonstruovaného objektu jsou umístěny nové herní prvky a mobiliář.
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