12.


NESTAVÍME JEN KOMUNIKACE …
Rozvoj elektromobility v Plzni

Město Plzeň roku 2020 zpracovalo svou studii elektromobility. Jedním z hlavních důvodů jejího
vypracování bylo zjistit, zda má město zřizovat elektronabíjecí stanice, případně jakého typu a na jakých
místech. Zvažovány byly areál DEPO2015, Parkovací dům Rychtářka, prostory u OC Plzeň Plaza a prostory
u Zoologické a botanické zahrady města Plzně. U všech lokalit byla zjišťována vhodnost místa, rezervovaný
příkon, reálnost provedení a časová náročnost.

Parkoviště u Zoologické a botanické zahrady města Plzně se ukázalo jako nejvhodnější z více důvodů,
kromě jiného má k dispozici dostatečný příkon. Vybudování a spuštění první stanice takzvaného pomalého
nabíjení je v souladu se zpracovanou studií. Tuto první elektronabíjecí stanici využije odhadem až 60 vozů
měsíčně. Nová stanice je typu Alfen EVE double Pro-line a umožňuje současné nabíjení dvou vozidel. Nabíjení
probíhá zdarma, řidič musí pouze při použití parkoviště zaplatit poplatek 50 korun. Součástí nabíjecí stanice je
software monitorující využití i spotřebu.
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Obnova a úprava parků

V roce 2020 bylo upraveno několik plzeňských parků a rekreačních míst za více než 50 milionů korun.
Prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně začaly práce na rozšíření parku Zemník na Košutce
za 18,5 milionu korun, který byl rozšířen západním a severozápadním směrem. Při tvorbě projektu se vycházelo
ze spolupráce s veřejností. V parku byly vybudovány cesty pro pěší, jejichž trasy respektují bývalé pěší tahy
v území, umístěny zde byly i jednoduché prolézačky pro děti.
Dále byla provedena ucelená etapa v parku U Ježíška za 15 milionů korun, konkrétně úprava cesty
z Mikulášského náměstí. Projekt upravil používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy
jižně od areálu Mikulášského hřbitova, jak jsme popsali v kapitole „Pěší provoz“.
V Lochotínském parku proběhla výsadba stromů a keřů, které předcházely zdravotní prořezávky
starých, ponechávaných stromů. Jednalo se o poslední práce dokončované etapy obnovy jihovýchodní části
Lochotínského parku v Plzni (svahy a rovinatý prostor poblíž ZOO).
V této etapě bylo vysazeno více než 60 ks listnatých alejových stromů o obvodu kmínku 14 až 16 cm
ve výšce 1 m nad zemí. Nejvíce zastoupeným druhem mezi vysazovanými dřevinami je dub letní (23 ks),
následují habry (10 ks), buky, lípy …

Nově byly upraveny parkové cesty, které plynule navázaly na cestní síť z předcházející etapy obnovy
parku (dokončena v roce 2015). Odvodnění nově vybudovaných cest bylo obdobně jako u předcházející etapy
svedeno do systému vodních tůní na spodním okraji parku. Srážková voda, která by jinak odtekla mimo park, je
tímto systémem zadržena v místě a stává se biotopem živočišných i rostlinných druhů vázaných na vodní
prostředí.

Novým a pro malé návštěvníky parku velmi vítaným prvkem je dětské hřiště. Hřiště je umístěno nedaleko
od parkoviště autobusů přijíždějících do ZOO, bude tedy sloužit nejen návštěvníkům parku, ale i dětem, které
přijely na prohlídku ZOO a potřebují se po cestě trochu proběhnout a protáhnout.
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Kromě dětských prvků přibyly v parku nové lavičky k posezení a odpadkové koše na tříděný odpad.
K nově vybudovaným cestám a odpočívadlům bylo doplněno také veřejné osvětlení. Celkové náklady na
realizaci výše popsané etapy obnovy parku činily 14 mil. Kč včetně DPH. Investorem stavby bylo město Plzeň
zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.



Riegrova ulice

Riegrova ulice byla ozdobena osmi javory, které jsou vysázeny ve velkých květináčích. Výsadbu
zeleně, která v Riegrově ulici dosud chyběla, zajišťuje společnost Plzeňská teplárenská spolu se Správou
veřejného statku města Plzně a třetím plzeňským obvodem. Další čtyři vzrostlé stromy ve velkých květináčích
jsou i na náměstí Republiky. Usazení stromů v květináčích má tu výhodu, že s nimi bude možné v případě
potřeby manipulovat.



Sadový okruh města

Správa veřejného statku města Plzně i v letošním roce vysázela pestrou paletu jarních cibulovin
a dvouletek, které mohli obdivovat Plzeňané i návštěvníci v sadovém okruhu historického jádra. Nad úzkými
obloukovými záhony v Kopeckého sadech vyčnívají stvoly s květy řebčíků královských ve žluté barvě. Záhony
lemují úzké pásy dvouletek. Jde především o bohatě kvetoucí macešky drobnokvěté i velkokvěté. U kruhových
záhonů ve Smetanových sadech byly lemy vysázeny z pomněnek.

Zajímavé kvetoucí záhony byly k vidění například na štěrkovém záhonu U Zvonu, kde kvetly tulipány
a časné jarní trvalky čemeřice. Byly využity i okrasné kultivary zeleniny, například ve Smetanových sadech
kapusta kadeřávek se sytě fialovými listy nebo mangold s jasně červenými řapíky listů. Nechybí ani okrasná
travina dochan nebo okrasná kopřiva.
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Víkend otevřených zahrad

Správa veřejného statku města Plzně se o víkendu 6. a 7. června připojila k celorepublikové akci Víkend
otevřených zahrad. Především šlo o zpřístupnění Luftovy zahrady, Hřbitova Všech Svatých na Roudné a Vodní
zahrady pod hrází Velkého Boleveckého rybníka. Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí
o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech.

Luftova zahrada se nachází
v Doudlevcích u Tyršova mostu. Roste zde
množství vzácných i exotických dřevin, její
součástí jsou dva zahradní domky.
Z původní koncepce zahrady se dochovaly
dva rybníčky s drobnou vodotečí, zbytky
sochařské výzdoby a zahradní keramiky.
Vlhký charakter pozemku dává vyniknout
mokřadním a vlhkomilným společenstvím
rostlin i živočichů.

Vodní zahrada pod hrází Velkého
Boleveckého rybníka se skládá z několika
jezírek, okolo nichž vedou cestičky.
Rybníčky imitují plzeňskou Boleveckou
rybniční soustavu včetně okolí, rostlin
a živočichů, kteří tam žijí. V zahradě jsou
k vidění různé biotopy vodních rostlin
doplněné informačními tabulkami.

Hřbitov Všech svatých na Roudné
v ulici Pod Všemi svatými má opravenou
obvodovou zeď, márnici, centrální kříž,
oživenou a upravenou zeleň a restaurované
významné hrobky a náhrobky.
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