10.
•

ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Stavba I/20 v úseku Plaská – Na Roudné – Chrástecká

V. červnu 2019 byla zahájena stavba čtyřpruhové silnice I/20 – úsek Plaská – Na Roudné – Chrástecká,
která propojí severní předměstí města s částí Doubravka. Stavba by měla být dokončena v květnu 2021.
Práce na výstavbě začaly na jaře 2019 kácením stromů a zeleně. Po obou stranách silnice jsou plánované
chodníky a cyklistické stezky. Čtyřpruhová silnice přejde na konci do dvoupruhové před napojením na ulici Na
Roudné. Zde vznikne nová okružní křižovatka Na Roudné - Jateční.

•

Rekonstrukce Mohylové ulice

V dubnu 2019 začaly práce na stavebních úpravách Mohylové ulice v úseku Husův park - Masarykova a
na rekonstrukci mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici. Stavba je rozdělena do několika etap. První etapa
probíhala v Mohylové ulici v úseku Husův park – Staniční ulice a to včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu.
Druhá etapa pak navazovala v úseku Husův park - Masarykova včetně oprav křižovatek Mohylová - Stará
cesta a Mohylová - U Zastávky. Celková délka stavebních úprav Mohylové ulice je 466 metrů.

•

Přestavba Rondelu

Zastupitelé města v roce 2019 rozhodli o budoucnosti křižovatky zvané Rondel v městské čtvrti Roudná.
Důvodem nutnosti přestavby je především špatný technický stav mostů, jež jsou její součástí, i potřeba zlepšit
obslužnost lokality, ve které se nyní staví řada nových domů.

Navržená a schválená varianta počítá s tím, že současný kruhový objezd i mimoúrovňové vedení silnice
nahradí úrovňová křižovatka se třemi dopravními pruhy v každém směru Klatovské třídy. Tramvajová trať je
pak vedena středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. V místě bude zřízena
tramvajová zastávka, která zajistí obsluhu jak stávající tak nové zástavby Roudné. S úpravami Rondelu se
začne po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu.
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•

Oprava Rooseveltova mostu

Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s centrem Plzně prošel v roce 2019 kvůli zhoršenému stavu
mostní konstrukce rozsáhlou opravou. Samotný most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické
řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi
Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

Na celém mostě, byly obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Opraveno bylo i zábradlí
a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoveny izolace a povrch vozovky.

•

Rekonstrukce Studentské ulice

V březnu 2018 započala rozsáhlá rekonstrukce Studentské ulice na Severním Předměstí. Opravuje se
přibližně kilometrový úsek od Gerské ulice po vjezd do objektu zimního stadionu na Košutce, celá stavba by
měla být hotová v červnu 2020. Rekonstrukce byla zahájena stavbou Boleveckého sběrače a uložením
nového potrubí v úseku od Gerské po Žlutickou.

Rekonstrukce Studentské ulice spočívá v úpravě šířkového uspořádání - navýšení počtu jízdních pruhů
v křižovatce s Gerskou ulicí směrem do centra - a v úpravách navazujících úseků místních komunikací. Dále
stavba řeší opravu souběžných chodníků s pruhy pro cyklisty, světelnou signalizaci, veřejné osvětlení
a sadové úpravy.
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•

Rozšíření silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník – Orlík

Ředitelství silnic a dálnic České republiky zahájilo modernizaci silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník Orlík. Původní dvouproudá silně zatížená komunikace bude v délce 1,6 kilometru rozšířena o další dva pruhy.
V návaznosti na to město Plzeň zahájilo výstavbu nové 130 metrů dlouhé lávky pro pěší a cyklisty, jež
překlene hlavní tah i železniční trať do Žatce.

•

Stavební úprava Arbesovy a Klostermanovy ulice

Rekonstrukce celé Arbesovy a části Klostermanovy ulice byla provedena jako součást regenerace sídliště
Bory a měla za úkol zlepšit současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovek
i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).

Součástí úprav byly vozovky, parkovací pruhy a pásy, úprava stávajících samostatných sjezdů, chodníky,
jednosměrná cyklistická stezka a doprovodné terénní úpravy. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejného
osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
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•

Dopravní ulice na Nové Hospodě

Předmětem stavby byla oprava povrchu části místní komunikace Domažlická, změna stavebního
uspořádání křižovatky Domažlická - Dopravní vložením směrovacích ostrůvků a rekonstrukce ulice Dopravní
v úseku od křižovatky s Domažlickou přibližně ke křižovatce s ulicí Šikmá.

•

Jabloňová, Lánská v Radobyčicích

Byla provedena rekonstrukce povrchu v ulicích Jabloňová a Lánská. Cílem byla celková úprava uličního
profilu komunikací, vybudování nových vozovek, zřízení parkovacích stání a nových vegetačních ploch.
Úpravy respektují požadavky na zklidnění dopravního provozu. V řešeném území jsou navrženy zvýšené
křižovatkové plochy a celá zájmová oblast je z pohledu organizace dopravy pojata jako tzv. "Zóna 30".
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