
Záznam 
z jednání zástupců spolku Plzeň - Výsluní z.s. (včetně veřejnosti) s technickým náměstkem 

primátora Mgr. Pavlem Šindelářem 9. 8. 2018 od 18 hod ve Škodalandu 
______________________________________________________________________________ 
 
Přítomni :  zástupci města (organizátor): Pavel Šindelář – tech. nám. Primátora (ODS) 
       Pavel Grisník – vedoucí odboru investic 
       Vyskočil Milan  

Plzeň - Výsluní z.s. (Spolek): Silvie Drahokoupilová (předsedkyně) 
Petr Šunk (místopředseda) 
Robert Smutný 
Miloň Kučera 
+ odhadem 350 lidí, převážně nečleni Spolku 

                         
Jednání zahájil místopředseda Spolku Petr Šunk, kdy na úvod informoval stručně o činnosti 
Spolku, jeho záměrech a odkázal na internetové stránky (vysluni.tode.cz). 
Následně předáno slovo Mgr. Šindeláři, který spolu s Ing. Grisníkem informoval o akci 
„Příprava realizace veřejného vodovodu a kanalizace na Výsluní“ (resp. pouze v části). 
 
Základní informace o projektové přípravě (voda, kanalizace): 
 
- v současné době odbor investic MMP zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení na obě inž. sítě (kanalizace a voda) – rozsah je patrný z příloh1 č.1a, 1b a 1c 
- dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována odborem infrastruktury MMP v 

roce 2014 a odbor investic MMP na tuto dokumentaci navazuje dalšími stupni (projekt 
pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby) 

- v současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá 
inž. činnost – tzn. projednání s dotčenými orgány státní správy 

- předpoklad je, že do konce roku 2018, po zapracování všech požadavků (viz výše), bude 
podána žádost o vydání stavebního povolení 

- po vydání stavebního povolení (začátek 04/2019) bude odbor investic MMP pokračovat 
v projektování, tentokrát dokumentace pro provádění stavby pro 1. etapu  (dokončení 
červenec 2019) – rozsah je stanoven v návaznosti na stavbu SÚSPK (ul. Zborovská) a 
další podmínkou je výstavba takového rozsahu sítí, aby se nejednalo o tzv. suchovody, ale 
funkční zařízení a byla tato část tedy zkolaudovatelná – v tomto stupni projektové 
dokumentace již budou známé i finanční nároky stavby – rozsah je patrný z přílohy č.2 

- odbor investic požádal zastupitelstvo města Plzně o přidělení finančních prostředků na 
doprojektování odkanalizování dalších nemovitostí, které je možno připojit gravitačně do 
již navržených řadů a nejsou obsaženy v již zpracované DÚR – fialové, čárkované ještě 
projektant prověřuje, zda to půjde (2. etapa projektové přípravy) – bude předloženo 6. 9. 
2018 na Zastupitelstvu města Plzně 

- součástí projektové dokumentace nejsou komunikace, chodníky ani nové povrchy, dále 
nejsou součástí ani přípojky – budou vysazeny odbočky z hlavních řadů 

- projektová dokumentace zahrnuje pouze splaškovou kanalizaci a vodovod, dále řeší 
odvod dešťové vody z komunikací ve vlastnictví města 

- rekapitulace stavu projektové přípravy: 
 - projektová dokumentace pro stavební povolení:   
  - I. etapa (příloha č.1a, 1b a 1c) 
  - II. etapa – aktualizace a upřesnění spádových poměrů tak, aby mohl být  

  případně rozšířen záměr na odkanalizování dalších ploch, vč.   
  připojení na vodovod 

 - projektová dokumentace pro provádění stavby: 
  - I. etapa (příloha č.2) 

                                                 
1 Veškeré přílohy zápisu jsou k dispozici pouze na internetových stránkách Spolku (vysluni.tode.cz) 



  - II. etapa – zbylá část (dle přílohy č.1a, 1b a 1c a dalších aktualizací) 
- předpokládané zahájení stavby (realizace) cca rok 2020 v koordinaci se stavbou Správy 

a údržby silnic Plzeňského kraje 
 

Další informace o akci: 
 
- Financování akce se předpokládá jak ze zdrojů Města Plzně, tak z dotačních prostředků 
- Stavba bude koordinována s Plzeňským krajem z důvodu realizace komunikací 
- Koordinace staveb s ČEZ je dle zkušeností složitá, lze počítat s problémy 
- Bude vybudován kruhový objezd u Tyršova mostu 
- Odpad bude pouze splaškový (nikoliv na dešťovou vodu) 
- Dimenzováno pro 9.000 lidí; odhaduje se 3.500 lidí současný potenciál 
- Zástupci města dali požadavek mít 1-3 společné zástupce ze strany obyvatel 
- Místopředseda spolku souhlasil s umístěním informací bezplatně ve veřejné části 

internetových stránek Spolku, případně bude-li vhodné na nástěnce 
- Mgr. Šindelář dal k dispozici emailovou adresu sindelar@plzen.eu, nicméně 

upřednostňuje kontakt prostřednictvím zvolených zástupců 
- Mgr. Šindelář konstatoval, že při realizaci např. komunikací bude nutné řešit 

majetkoprávní vztahy a bude vhodné ze strany občanů odprodat pozemky (výkupní cena 
cest 800 Kč / m2); kde pozemek nebude odprodán, může být problém s realizací 
komunikace 

- Projekt Jižní město se realizovat nebude 
- Město nebude budovat vodovod a kanalizaci na soukromých pozemcích (rozparcelovaná 

část nahoře na konci výsluní, to je záležitost soukromého investora) 
- Přípojky k RD je věcí občanů (odhad nákladů na zbudování přípojky 30-40 tis Kč při 

průměrné vzdálenosti cca 5m); bude možné se domluvit s firmou, která bude realizovat 
stavbu nebo řešit individuálně 

 
Ostatní: 
 
- Byly připomínky ke špatnému stavu ulice Za Rybárnou (nebezpečná) 
- Návrh na zbudování přechodu u hřbitova 
- Mgr. Šindelář vysvětlil situaci ohledně skladovacích a výrobních hal Litice 
 

 
Zapsal:  Petr Šunk 


