4.

PĚŠÍ PROVOZ

Pěší zóny v historickém jádru
Jednou z nejdůležitějších částí městského centra je jeho středověká část s prstencem sadů. V nich se
postupně podařilo přeměnit obslužné komunikace na pěší zóny. Vznikla tak příjemná promenáda lemující
západní, jižní a východní část historického jádra. Dlouhodobým záměrem je doplnit tuto obvodovou
promenádu křížem pěších tras, propojujících sady s náměstím Republiky. Dle tohoto konceptu přibyla ke
Smetanově ulici i pěší zóna v Riegrově ulici. Kromě pohodlného propojení tak vznikl další pobytový prostor
s řadou příjemných odpočinkových aktivit.

V této kapitole se budeme věnovat stavbám, které přispěly ke zkvalitnění infrastruktury pro chodce. Vloni
přibyl nový - východní podchod na Hlavním vlakovém nádraží. Letos je to nová Náplavka na Radbuze, několik
nových lávek a podchodů a řada nových či opravených chodníků a vnitrobloků.
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Podchod Americká – Sirková je od září 2019 z části průchozí
Od září 2019 je opět částečně zpřístupněn podchod na křižovatce ulic Americká – Sirková. Pěší mohou
projít podchodem ve směru od Americké ulice, a to od zastávek MHD Pařížská a od obchodního centra LIDL,
dále z Mikulášské ulice od chodníku vedoucího pod železničními mosty. Výstupy k tramvajovým zastávkám
v ulici Sirková a směrem k Šumavské ulici zůstávají nadále uzavřeny. Podchod je nyní otevřen v pondělí až
v pátek od 5 do 23 hodin, v sobotu a v neděli od 7 do 23 hodin.

Plánovaný
konečný stav

Současný stav

Současné řešení je chápáno jako provizorní do doby celkové přestavby křižovatky Americká x Sirková,
kdy budou do křižovatky doplněny přechody pro chodce. Tato stavba se nyní připravuje ve stupni pro územní
rozhodnutí.

Návrh na úpravu vnitrobloku Chválenická
Návrh revitalizace, o kterém mohli v roce 2019 diskutovat i obyvatelé městského obvodu, je založen na
doplnění a rozšíření stávajících pěších tras, rozšíření parkovacích ploch pro rezidenty a navazujícího
dopravního řešení.

V návrhu je centrální chráněná louka vymezená živým plotem, kde je nyní současné pískoviště doplněné
lavičkami, stolkem a houpačkou. Druhá část vnitrobloku je doplněna kruhovou lavičkou, stolkem a drobnou
dřevěnou pergolou s popínavými rostlinami (vizualizace ÚKRMP).
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Příklady staveb realizovaných v roce 2019
•

Náplavka na Radbuze

Úpravou levého břehu koryta řeky Radbuzy podél Anglického nábřeží v délce 550 metrů vznikla nová
Náplavka v Plzni. Jedná se o příjemný prostor, kde mohou Plzeňané i turisté posedět, zacvičit si například
jógu nebo se jen tak projít. Stavba za 67 milionů korun včetně DPH je unikátní i tím, že její součástí je i nová
kavárna na lávce přes řeku.

Hlavní práce se týkaly úpravy břehu, do něhož se osadily nové stupně a bloky. Zrekonstruována byla také
ocelová lávka, na které je umístěno nové sklopné schodiště včetně strojovny vrátku. Ten umožňuje v případě
povodně vytáhnou celou konstrukci schodiště nad hladinu řeky.

•

Oprava chodníku v Toužimské ulici

V průběhu července roku 2019 byla provedena oprava povrchu chodníku ve vnitrobloku Toužimská, kdy
došlo k výměně původní poškozené asfaltové vrstvy za novou. Provedeno firmou CETINA A KENAUR s.r.o.
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•

Chodník v Zábělské ulici

V období 3.6.- 2.8. 2019 probíhaly na Zábělské ulici stavební práce. V Úseku od ulice V Zápolí k ulici
Horomyslická byl proveden chodník ze zámkové dlažby. Dále pak uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci a
úprava veřejného osvětlení. Prováděcí firmou byla i zde CETINA A KENAUR s.r.o.

•

Oprava chodníků ve Žlutické ulici

Koncem října byla dokončena oprava chodníku ve vnitrobloku Žlutické ulice podél vchodů č. 40-66 a podél
domů č. 19-29. Stávající poškozený asfaltový povrch byl nahrazen novou asfaltovou vrstvou a současně byly
osazeny i nové obrubníky.
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