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CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Stavby realizované v roce 2020


Cyklostezka Mohylová ulice

V polovině června 2020 byl po stavebních úpravách Mohylové ulice v úseku Husův park – Masarykova
zprovozněn již celý úsek v délce 466 metrů. První etapa výstavby probíhala v Mohylové ulici v úseku Husův
park – Staniční od 29. dubna do 31. října 2019, a to včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu. V dalších etapách
se pokračovalo k ulici Masarykova.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) ve spolupráci s městem Plzeň a Vodárnou Plzeň tak
zajistily stavbu, při níž došlo k úpravě šířkového uspořádání komunikace včetně výstavby nových parkovacích
pruhů, výměně konstrukčních vrstev vozovky, obnově zastávkových zálivů autobusů MHD a úpravám
stávajících chodníků na stezku pro chodce a cyklisty. Obnovena byla rozsáhlá vodohospodářská infrastruktura
v ulici. Celkové náklady na výše uvedenou stavbu byly 91,8 milionu korun včetně DPH, z toho pro SÚSPK 30,1
milionu korun, pro město Plzeň 15,5 milionu korun a pro Vodárnu Plzeň 46,1 milionu korun.
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Cyklotrasa Štruncovy sady - Luční ulice

Na začátku září 2020 byla dokončena oprava účelové komunikace od lávky přes Mži podél tréninkových
fotbalových hřišť k Luční ulici o celkové délce 750 m. Komunikace získala nový asfaltobetonový povrch. Jedná
se o důležitý úsek na páteřní trase, který zajistí propojení centra města s rekreační oblastí Bolevecké rybníky.
Další etapy propojení se v roce 2020 projekčně připravovaly a budou realizovány v následujících letech.
Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP



Cyklostezka Skrétova ulice

V oblasti Jižního Předměstí byl zrealizován cyklistický pruh v jednosměrné Skrétově ulici pro propojení
jih > sever. Pruh je umístěn v přidruženém prostoru v úseku mezi ulicemi Bendova a Husova. Touto stavbou
došlo k ucelení cyklistické infrastruktury na páteřní trase z městské části Bory do centra města okolo nádraží
Jižní Předměstí.
Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP
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Cyklostezka v Kaplířově a Dobřanské ulici

Od podzimu 2018 město Plzeň realizovalo rozsáhlou investiční akci v podobě nové tramvajové trati
k Západočeské univerzitě. Vyvolanou investicí byla rekonstrukce Kaplířovy i části Dobřanské ulice a navazujících křižovatek. To umožnilo doplnit i infrastrukturu pro cyklistickou dopravu, a to v podobě částečně
segregovaných cyklostezek i vyhrazených pruhů pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru komunikace
v celkové délce přes 1,5 km. Komunikace byly předány do užívání během léta 2020.
Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP



Cyklostezka Studentská ulice

Na jaře roku 2019 byla zahájena rekonstrukce Studentské ulice v úseku od křižovatky s Gerskou ulicí
po zimní stadion Ice Arena Košutka. Asi kilometrový úsek silnice I. třídy prošel celkovou rekonstrukcí, která se
však kvůli nečekaným obtížím s obnovou kolektoru neplánovaně protáhla až do října 2020. Celkovou opravou
prošly i souběžné stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem – pruhy pro cyklisty byly nově přeloženy
v okolí autobusových zastávek MHD za přístřešky a odděleny od nástupního prostoru zábradlím. Úpravou bylo
dosaženo vyšší bezpečnosti a pohodlí obou kategorií uživatelů. Celkové finanční nároky projektu rekonstrukce:
130 mil. Kč, z toho podíl města cca 70 mil. Kč
Investor: ŘSD ČR, město Plzeň zastoupené OI MMP

- 34 -

