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PLZEŇ Developer, jenž chce postavit v centru Plzně kontroverzní obří obchodní dům, podá návrh na přerušení
nedávno zahájeného územního řízení. Podpoří tak město, které čeká na výsledky referenda. To před třemi
týdny soud svolal na prezidentské volby, tedy 11. a 12. ledna.
Město by se nemohlo vyjadřovat
„Investor citlivě vnímá pozici města jakožto účastníka řízení, který je nyní zákonem omezen v možnosti se k
projektu věcně vyjádřit do vyhlášení výsledků referenda,“ řekl Jan Piskáček, mluvčí české developerské firmy
Amádeus. Ta připravuje projekt Domu Corso Americká s obchody, kancelářemi, byty i prostory pro volný čas a
sport za zhruba 2,5 miliardy korun. Do referenda totiž město nemůže vznášet v územním řízení žádné
připomínky.
„Amádeus reaguje na žádost města Plzně o přerušení běžícího územního řízení do okamžiku
rozhodnutí referenda,“ uvedl Piskáček. Referendum pokládá za nevhodné, navíc se podle něj netýká pouze
společnosti Amádeus a jejího majetku, ale „jeho výsledek může velice negativně ohrozit všechny sousedící
nemovitosti v lokalitě i celé širší centrum Plzně“.
Firma chce dát lidem informace
Plzeňští zastupitelé uložili před dvěma týdny náměstkovi primátora Petru Rundovi (ODS), aby se pokusil
přerušit územní řízení na plánovanou stavbu až do výsledků místního referenda. Radnice pak s nimi bude buď v
souladu, anebo bude trvat na závěrech pracovní skupiny k projektu investora. Komise architektů a stavebníků
požaduje hlavně to, aby objekt nebyl obřím monolitem.
Amádeus nyní na žádost města podá stavebnímu úřadu návrh na přerušení územního řízení. Slíbil, že
za několik dnů poskytne Plzeňanům všechny relevantní informace o projektu a jeho přínosech pro lokalitu.
Investor podle Piskáčka věří, že lidé pak nebudou v referendu hlasovat pro zachování současného staveniště
na 15 let, ale naopak podpoří rozvoj dané lokality.
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výběr z dopisů, redakčně kráceno
Jsem rozhodně proti referendu, je to plýtvání

Plné znění zprávy

1

Peníze jsou v Plzni třeba na důležitější věci a touha pana Marka a spol. spojit referendum a volby do jednoho je
vrchol pokrytectví, protože ví, že jinak nemá šanci. Jen bych chtěl vědět, jestli by organizátoři referenda byli tak
aktivní a nechali spoluobčany rozhodovat o svých vlastních pozemcích, pokud by je na tomto místě vlastnili. To,
co tam má vzniknout, bude určitě lepší než to, co tam bylo. Doufám a věřím, že občané Plzně se nenechají
zneužít touto podivnou partičkou a nepomohou jí zničit podnikatelský záměr firmy Amadeus, která místo
betonového monstra a asijské tržnice vybuduje něco nového. Jsem plzeňský rodák a záleží mi na tom.
Nenechte se zneužít tanečky různých „aktivistů“, vzpomeňte na Šumavu, Valík, Hornbach atd.
E. Novotný
Plzeň o stavbách rozhoduje amatérsky
Město Plzeň v čele se svou radnicí dávno rezignovalo na kvalitní urbanismus. Na amatérské úrovni se
rozhoduje o stavbách, které definují tvář našeho okolí na budoucí desítky a mnohdy i stovky let. Nyní stojíme
před další ukázkou naprosté neschopnosti regulačních orgánů města, které přesto, že měly signály o nevůli
občanů k výstavbě nového obchodního centra Aréna (a později smířlivěji Corso), nekonaly. Přesto, že se jedná
o soukromý pozemek, město má včas regulovat výstavbu na svém území a zvlášť, když se jedná o blízké okolí
centra. Situace se ale nechala zajít až do krajnosti, kdy obyvatelé města musí dokonce za pomoci soudu
bojovat proti svým zástupcům na radnici. A tito aparátčíci (osobně je nazývám magistrátčíky) jim
pravděpodobně do poslední chvíle budou házet klacky pod nohy! Firma, která chce obchoďák postavit, do
města nepřichází se záměrem zaplnit díru na trhu. Chce lepší pozici, větší prodejní plochou a také tím, že její
obchod bude nový a víc lesklý, vyrvat zákazníka konkurenci. Plzeň je obchodními centry přesycena, vždyť ta už
dnes těžce bojují o zákazníka. A jedno z nich po příchodu nového hráče prostě vyklidí pole. Ve městě pak
zůstane prázdná budova, kterou zkrachovalý vlastník nechá chátrat a dělat ostudu. Nakonec ji město na
náklady nás všech bude muset zlikvidovat. A to bude stát víc, než vypořádání se s firmou Amadeus, se kterým
se nyní radnice ohání. Vykonat defenestraci dnes asi opravdu nepůjde. Prosím tedy voliče, aby nezapomněli a
při příštích volbách vyprovodili tyto magistrátčíky a posadili na jejich teplá místečka lidi, za které se město
nebude muset stydět. Lidi, kterým vzhled a funkce domova pro desetitisíce obyvatel bude nad zájmy mocných
finančních skupin.
Václav Staněk
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Spojit volby s referendem? To nelze, tvrdí magistrát
16.11.2012
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PLZEŇ Prezidentské volby a referendum o stavbě obřího domu poblíž centra v Plzni se sice budou podle
rozhodnutí soudu konat ve stejný den, ale podle magistrátu i zákona jde o dvě na sobě nezávislé akce, které
nelze spojit. Voliči tak budou muset 11. a 12. ledna ke dvěma volebním komisím a zřejmě také do jiných
místností, které mohou být i v jiné budově než volby prezidenta. „Náklady na referendum odhadujeme na zhruba
tři miliony korun,“ řekl šéf odboru správních činností magistrátu Roman Matoušek.
Aktivisté, kteří pro referendum nasbírali téměř 20 tisíc podpisů, chtějí obě akce ve stejných místnostech,
aby přišlo co nejvíce lidí, což má podle zákona o referendu zajistit i město. Rozdílný názor na organizaci akcí
mají také ministerstva vnitra a spravedlnosti.
Pokračování na straně B3 Spojit volby s referendem? To nelze, tvrdí magistrát
» Pokračování ze strany B1 „Ještě si dokážu představit, že by mohlo být vedle sebe hlasování,“ uvedl
Matoušek. Ale sčítání hlasů voleb a referenda musí být podle zákona oddělené, jinak může hrozit opakování
voleb. Společné hlasování je podle Matouška možné a v úvahu přicházejí velké sály, ale nebude to obecné
pravidlo. Volební komise by po uzavření místnosti nemohly odejít pryč s urnou, ale komise referenda ano. „Ale
neumím si technicky představit, jak dva tisíce lidí v komisích řídíme tak, aby někteří zůstávali a jiní odcházeli a
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zavírali se do jiných místností,“ řekl Matoušek. Dokáže si ale představit, že by to na několika místech v Plzni
šlo.
Město se jenom vymlouvá, tvrdí aktivisté
„Chceme referendum ve stejných místnostech jako volby. Zákon tomu nebrání, ale výslovně to neříká, na což se
město vymlouvá. Státní správa a samospráva by se měly domluvit i kvůli úsporám peněz daňových poplatníků.
A ne pronajímat další místnosti. Jestli se pak hlasy budou počítat v jiné místnosti, je nám jedno,“ uvedl
zmocněnec přípravného výboru referenda Martin Marek. Pokud by bylo referendum v jiných místnostech nebo
dokonce v jiných budovách, chtějí podat aktivisté návrh na předběžné opatření soudu. Zkušenosti například z
Černošic říkají, že už referendum v jiné místnosti než volby sníží účast, protože občané ji často nenajdou.
Referendum v jiné budově se podle Matouška může konat nejvíce u pěti okrsků ze 184. Pokud budou
místnosti pro volby a referendum rozdílné, musí magistrát zajistit dalších 184 místností.
Magistrát se opírá o doporučení ministerstva vnitra, které na svém webu uvádí, že není vhodné
používat jednu místnost nebo společnou hlasovací či volební schránku. Podle náměstka ministra spravedlnosti
Františka Korbela se obě akce mohou konat v jedné místnosti. „Referendum už připravujeme, nyní budu jednat
s přípravným výborem,“ řekl Matoušek. Výbor by měl nejdéle 15 dnů před referendem delegovat komise,
minimálně 780 lidí, radnice jednoho člena a zapisovatele. Město paralelně připravuje své komise. „Poté, co s
námi město začne jednat, nabídneme lidem, že tam mohou mít brigádu a budou kontrolovat referendum.
Budeme nominovat stovky lidí a usilovat o to, mít v každé komisi alespoň jednoho člověka,“ vysvětlil Marek.
Podle Matouška panuje mýtus o tom, že referendum se koná společně s volbami, ale přitom se koná
současně s volbami, aby mohlo přijít maximum lidí. „Jde o dva instituty, které spolu nemají nic společného,“ řekl.
Soud rozhodl, že referendum bude a kdy; vše ostatní je na obci. „Prioritou je uspořádat bezproblémově hlavně
volby a nechceme lidem přehazovat místnosti, kam jsou léta zvyklí chodit,“ dodal.
Aktivisté budou postupovat společně s přípravným výborem referenda na Praze 7, kde se bude ve
stejném termínu konat referendum o nové radnici. Sejdou se příští týden. Přípravný výbor referenda v Plzni
dnes naplánuje kampaň pro referendum. Půjde o všechny prvky včetně debat, stánků a letáků a koncertu pro
referendum, řekl Marek.
***
Půjdete hlasovat v referendu? Jaký je váš názor na stavbu obřího obchodního centra Corso Americká ve středu
Plzně místo zbouraného Domu kultury Inwest? Váš názor nás zajímá. Podělte se o s ostatními čtenáři MF
DNES. Pošlete nám jej na adresu redplz@mfdnes.cz.
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Opozice setřela magistrát za napomenutí stovek lidí
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PLZEŇ Magistrátní úředníci to včera schytali od opozičních zastupitelů za to, že úřad rozeslal v minulých
dnech více než tisícovce lidí napomenutí. Byla to sankce za to, že podepsali návrh na vyhlášení referenda o
obřím obchodním komplexu Corso Americká a neměli trvalé bydliště v Plzni, nebo ve městě bydlí, ale podepsali
se vícekrát. Magistrát proto zhruba takovým lidem rozeslal napomenutí, což je nejmírnější postih za přestupek.
Šéf kontrolního výboru zastupitelů Ondřej Ženíšek (TOP 09) prohlásil, že pokud chtěl úřad takové
přestupky řešit, pak měl lidi, kterých se to týkalo, pozvat k osobnímu jednání. Upozornil, že v případě přestupku
je nutné označit místo a čas jeho spáchání. „Pochybuji, že by byl úřad schopen to prokázat. Myslím, že
rozumnější by bylo, vůbec to neřešit,“ řekl Ženíšek.
Roman Matoušek z magistrátu ale tvrdil, že úřad přestupky, o kterých se dozví, řešit musí, že může
dobu spáchání přestupků prokázat. Upozornil, že rozhodnutí magistrátu se v tomto případě lidí, kteří měli
přestupek spáchat, dotklo minimálně. „Ozvalo se nám zpět asi sto lidí. Ani v jednom případě s tím nebyl
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problém. Oni vědí, že porušili zákon a byli rádi, že jsme nepřistoupili na finanční sankci. Byli rádi, když jsme
upozornili, aby si dávali pozor, co podepisují,“ sdělil Matoušek.
Právník Ludvík Rösch, ale celou záležitost přirovnal k příběhu od Franze Kafky. „Stíhat pro přestupek,
který nelze prokázat, třináct set lidí, je absurdní. Odsoudit stovky lidí předem bez toho, aby měli možnost se
bránit, to je Franz Kafka,“ konstatoval Rösch.
Roman Matoušek oponoval tím, že se všichni dotčení rozhodnutí magistrátu bránit mohli.
Zastupitel KSČM Václav Štekl patřil k těm, kteří si mysleli, že magistrát neměl přestupky vůbec řešit.
„Ti lidé nespáchali žádný hrdelní zločin, aby dostali obálku s modrým pruhem. Myslím, že společenská
nebezpečnost jejich konání byla nulová, nebo dokonce záporná. Není normální, abychom lidí napomínali za to,
že vyjádřili svůj názor,“ sdělil Štekl.
Přestože úředníci magistrátu našli pod návrhem na vyhlášení referenda stovky neoprávněných
podpisů, navrhovatelům referenda se podařilo získat dost podpisů bezchybných. Zastupitelé sice potom odmítli
referendum vyhlásit, ale v pondělí jej nařídil soud. Hlasovat se bude v lednu během prezidentských voleb.
***
„Stíhat pro přestupek, který nelze prokázat, třináct set lidí, je absurdní. Odsoudit stovky lidí předem bez toho,
aby měli možnost se bránit, to je Franz Kafka. Ludvík Rösch, právník
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Kampaň stíhá kampaň. Začíná ta k referendu
7.11.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Sotva skončila bitva hesel i argumentů před krajskými volbami, rozjede se v Plzni další. K plebiscitu, který má
rozhodnout o osudu sporného projektu na stavbu obřího obchodního komplexu Corso Americká.
PLZEŇ Z jedné strany bude slyšet: Hlavně přijďte hlasovat! Ze druhé zas: Plzni hrozí milionové sankce za
zmařený projekt. Od listopadu do půlky ledna bude v Plzni probíhat kampaň k referendu o obchodním centru,
které chce postavit firma Amádeus ve středu Plzně.
Ačkoliv zastupitelé města plebiscit nevyhlásili, rozhodl o jeho konání soud na základě žaloby, kterou
podal přípravný výbor referenda. O kontroverzním plánu proto budou Plzeňané hlasovat v lednu v termínu
prezidentských voleb.
Odpůrci projektu, kteří tvrdí, že obchodní zařízení by například koncentrací dopravy zhoršilo životní
prostředí a svou velikostí narušilo i ráz centra Plzně, už sepisují nápady, jak dostat ke hlasování co nejvíc lidí.
Hrozba, že přijde méně než 35 procent voličů, což je v Plzni asi 47 tisíc lidí, je pro ně ten největší strašák. „To si
uvědomujeme. Kampaň chceme spustit ještě v listopadu. Budeme hodně spoléhat na dobrovolníky,“ řekl člen
přípravného výboru pro referendum Martin Marek. S billboardy aktivisté zatím příliš nepočítají, ale chtějí dostat
letáky do poštovních schránek. „Budeme pořádat besedy a určitě uspořádáme nějaký koncert. Akcí bude
hodně,“ ujišťuje Marek.
K projektu se ovšem chystá před plebiscitem vyjádřit také investor. Zástupce firmy Amádeus Jan Petřík
už prohlásil, že společnost poskytne lidem informace k odpovědnému rozhodnutí.
I vedení plzeňské radnice už včera řešilo, jak se referendu postaví. Ze všeho nejdřív zřejmě vytáhne
čísla. „Město nebude dávat občanům doporučení, jak hlasovat. Ale z výsledku referenda mohou vyplynout pro
rozpočet města nějaká rizika a o těch musíme lidem říct,“ prohlásil primátor Martin Baxa. Připouští ovšem, že
informační kampaň se nebude týkat pouze finančních rizik, ale také širšího okruhu informací o projektu.
V jedné z variant propočtu nákladů spojených s referendem radnice kalkulovala například s tím, že
zhruba 260 milionů by stálo případné vykoupení pozemků od investora. Je ale pravděpodobné, že by investor
chtěl víc a požadoval například uhradit demolici Domu kultury Inwest a další miliony za zmařenou investici.
Výčet mnohamilionových rizik, které by mohlo odmítnutí projektu přinést, odmítají aktivisté. „Myslím, že
by městu dokonce nemusela hrozit vůbec žádná finanční ztráta. Náhrada škody by připadala v úvahu v případě
porušení smlouvy nebo zákona, což se tady zřejmě nestane,“ konstatoval Martin Marek.

Plné znění zprávy

4

***
»Město nebude dávat občanům doporučení, jak hlasovat. Ale z výsledku referenda mohou vyplynout pro
rozpočet Plzně nějaká rizika a o těch musíme lidem říct. Martin Baxa primátor
»Myslím, že by městu dokonce nemusela hrozit vůbec žádná finanční ztráta. Náhrada škody by připadala v
úvahu v případě porušení smlouvy nebo zákona, což se tady zřejmě nestane. Martin Marek člen přípravného
výboru
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Město mělo stanovit jasné podmínky
7.11.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Zápisník
Majitel Kulturního domu Inwest Amádeus Real změnil názor a upustil od plánované demolice monumentální
stavby, kterou chtěl nahradit obřím nákupním střediskem. Na změnu postoje měly vliv i spontánní veřejné
protesty. Tak toto psal 4. května 2010, tedy dva a půl roku zpátky, kolega Jan Novotný v MF DNES. Už tehdy
tedy vedení města vědělo, že místní chtějí mít na atraktivním místě něco pěkného, a mělo konat. Mělo stanovit
striktní a férové podmínky, co může u řeky Radbuzy stát, jako to udělalo už dávno třeba pro území kolem
někdejšího pivovaru Světovar. Uspokojilo by jak touhu Plzeňanů po pěkném veřejném prostoru, tak touhu
investora, který samozřejmě nechce přijít o svoje peníze. O nic z toho se město nepostaralo. Teď má na triku
zbouraný Inwest a sousední Tesco, které chystá zpětinásobit svůj objem. A nic mu v tom nebude bránit, pokud
Plzeňané k referendu nevyrazí.
Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Plzeňané o obchodním domě rozhodnou v referendu
6.11.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Titulní strana
(jis)

PLZEŇ

Poprvé v novodobé historii Plzeňského a Karlovarského kraje musel za místní samosprávu zaskočit
krajský soud a vyhlásit referendum. Plzeňané díky němu budou přímo rozhodovat o stavbě obřího obchodního
domu v centru Plzně u řeky Radbuzy. Plebiscit proběhne zároveň s prezidentskými volbami, tedy 11. a 12.
ledna příštího roku. Krajský soud o tom rozhodl včera. Žalobu podali aktivisté, kteří se snaží už přes rok stavbě
za 2,5 miliardy korun zabránit.
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Občanská sdružení ke konání referenda nasbírala téměř 20 tisíc podpisů, což je téměř 12 procent všech
Plzeňanů. Zastupitelé Plzně v polovině září referendum odmítli, podle verdiktu soudu je referendum včerejškem
vyhlášené.
A otázka bude znít: „Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v
samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě domu kultury Inwest?“ »
Podrobnosti čtěte v sešitu B
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

http://archiv.newton.cz/mf/2012/11/06/931dcf07c3ad994a52ee2445baf96c45.asp

Referendum v Plzni? Bude! Zároveň s volbou hlavy státu
6.11.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Lidé budou hlasovat o stavbě obřího obchodního komplexu na nábřeží Radbuzy
PLZEŇ Poprvé v novodobé historii Plzeňského a Karlovarského kraje musel za místní samosprávu zaskočit
krajský soud a vyhlásit referendum. Plzeňané tak díky němu budou přímo rozhodovat o stavbě obřího
obchodního domu v centru Plzně nedaleko řeky Radbuzy. Boj proti obchoďáku firmy Amádeus je zřejmě
nejsilnějším občanským odporem v Plzni za uplynulých 20 let. Podle aktivistů se obří monolit jak svým
rozsahem, tak nekvalitní architektonickou podobou do atraktivní části nedaleko centra města nehodí, navíc sem
přivede zatěžující dopravu.
Aktivisté se snaží už přes rok zabránit stavbě za 2,5 miliardy
Plebiscit bude zároveň s prezidentskými volbami, tedy 11. a 12. ledna příštího roku. Soud rozhodl včera. Žalobu
podali aktivisté, kteří se snaží už přes rok stavbě za 2,5 miliardy korun zabránit. „Zastupitelé Plzně v polovině
září referendum odmítli, podle verdiktu soudu je referendum včerejškem vyhlášené,“ uvedl místopředseda
soudu Václav Roučka. Návrh byl úspěšný zčásti, hlasovat se bude jen o první otázce: Souhlasíte s tím, aby
město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě
obchodního zařízení na místě domu kultury Inwest? Druhá otázka je podle soudu nehlasovatelná, protože se v
ní rozhoduje o změně územního plánu. Aktivisté navrhli změnit desetihektarovou oblast mezi Radbuzou,
Americkou třídou a Sirkovou ulicí ze smíšeného území na městskou zeleň a park. „Jedná se o první
referendum v Plzeňském a Karlovarském kraji, které po roce 1989 nařídil soud,“ konstatoval Roučka.
Občanská sdružení ke konání referenda nasbírala téměř 20 tisíc podpisů, což je téměř 12 procent
Plzeňanů. Poté, co 17. září radnice referendum odmítla, podal jeho přípravný výbor 8. října žalobu u krajského
soudu.
„Jsme rádi, že referendum bude a že obě otázky je možné rozdělit, i když město a ministerstvo vnitra
tvrdili, že to nejde,“ uvedl zmocněnec přípravného výboru referenda Martin Marek. Aktivisté požadují, aby se
zastupitelé omluvili občanům Plzně za to, že „tvrdili, že referendum vyhlásit nejde“. Aktivisté uvažují o tom, že
podají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli otázce číslo dvě, kterou se ještě budou snažit do
referenda dostat. „Ale i z první otázky vyplývá, že jedinou možností, jak zabránit stavbě, je změna územního
plánu,“ konstatoval Marek.
„Pevně věříme, že občané Plzně si před vhozením hlasovacích lístků získají k věci dostatek informací k
odpovědnému rozhodnutí v rámci referenda. Investor tyto informace veřejnosti poskytne,“ uvedl zástupce
společnosti Amádeus Jan Petřík
Primátor města Martin Baxa (ODS), jenž dvakrát podal zastupitelům návrh na konání referenda o první
otázce, je s verdiktem soudu spokojen. Dodal ale, že ho ještě nemá a čeká na jeho písemnou podobu.
„Referendum k otázce jedna je v souladu s mým postojem i právním stanoviskem magistrátu, tedy že první
otázka je hlasovatelná,“ řekl.
***
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Důležitá fakta o referendu Bude se hlasovat o otázce: Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo
veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu
kultury Inwest? Návrh na referendum v Plzni muselo podepsat 13 339 lidí starších 18 let s trvalým bydlištěm ve
městě. Přípravný výbor referenda přeložil magistrátu Plzně návrh podepsaný zhruba 18 tisíci Plzeňany. Pokud
má být referendum v Plzni platné, musí se jej zúčastnit 35 % voličů, což je zhruba 47 tisíc lidí. Odpůrci projektu
Corso Americká by uspěli, jestliže by proti projektu hlasovalo 25 % voličů, což je přibližně 33 tisíc lidí. na snímku
člen přípravného výboru Martin Marek. Foto: L. Němec, MF DNES
»Zastupitelé Plzně v září referendum odmítli, podle verdiktu soudu je referendum včerejškem vyhlášené. Jedná
se o první referendum v Plzeňském a Karlovarském kraji, které po roce 1989 nařídil soud. Václav Roučka
místopředseda soudu
Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková, s využitím ČTK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/11/06/2cdf2a2db497d64da3da4a1233feb8a1.asp

Plebiscit možná změní podobu centra Plzně i chování konšelů
6.11.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Může to být jedna z nejvýznamnějších akcí, které se v Plzni odehrály po roce 1989.
Referendum o obřím obchodním komplexu Corso Americká uprostřed Plzně. Už samotná skutečnost, že se
plebiscit ke kontroverznímu projektu bude konat, ukazuje, že radnice v tomto případě svou roli nezvládla.
Hlasování může ovlivnit budoucnost přinejmenším centra města. Pokud ovšem bude alespoň 35
procent plnoletých Plzeňanů ochotných přijít a dát najevo svůj názor. Důvodů je pro to dost. Výsledek bude mít
širší záběr, přestože se bude odpovídat na jedinou otázku.
V první řadě se bude hlasovat o mimořádně velikém komplexu zabírajícím dva hektary na pravém břehu
Radbuzy. Zároveň se tedy bude rozhodovat o rázu centra města, který by projekt zásadně změnil. Referendum
současně nastaví do budoucna mantinely pro přístup konšelů k cenným oblastem uprostřed Plzně. Hlasování
ukáže, co si lidi myslí o tom, že se v Plzni veliké obchodní centrum dalo postavit v podstatě kdekoliv a
magistrát to tradičně přecházel jen souhlasným mručením. Referendum naznačí, jak moc Plzeňanům záleží na
veřejném prostoru ve městě.
Výsledek plebiscitu ovšem bude i vysvědčení pro radní Plzně z posledních dvou volebních období.
Bude to známka, která ohodnotí, co předvedli v případě sporného plánu pro území mezi Americkou třídou a
Denisovo nábřežím.
Referendum může hodně říct a leccos změnit. Paradoxně i malý zájem o hlasování a z něj plynoucí
nezávazný výsledek by byl pro radnici důležitý vzkaz: Jen tak dál!
Možná hlasování ukáže, že si většina Plzeňanů velká obchodní centra přeje, ať už stojí kdekoliv. Pak
by asi stálo za úvahu, co s náměstím Republiky, když tam je pár hektarů pořád ještě volných.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/11/06/633194fee7d29aaf8c3b80c2c36ff198.asp

Stovky sporných „trestů“ za podpisy k referendu
Téma: Magistrát města Plzně
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31.10.2012

Mladá fronta DNES Strana 1
Jaroslav Nedvěd

Kraj Plzeňský

Magistrát kárá lidi za chybné záznamy u návrhu na plebiscit.
Aktivisté mluví o šikaně, úředníci o řádném postupu podle zákona.
PLZEŇ Vypadá to jako absurdita roku, ale jedná se prý o správný úřední postup. Magistrát Plzně rozeslal
rozhodnutí, ve kterých lidem ukládá napomenutí. Jedná se o postih za přestupek, který mělo zhruba třináct
stovek hříšníků spáchat tím, že se neoprávněně nebo opakovaně podepsalo pod žádost o vyhlášení referenda o
projektu stavby obřího obchodního komplexu Corso Americká. Neoprávnění signatáři v tomto případě byli lidé,
kteří nemají trvalé bydliště v Plzni, kde se referendum má konat.
Zástupci magistrátu tvrdí, že se museli s prohřešky proti zákonu o referendu vypořádat a zvolili k tomu
ten nejmírnější způsob. Teoreticky totiž mohli rozdat až třítisícové pokuty.
Aktivisté, kteří podpisy k prosazení referenda sbírali, tvrdí, že magistrát lidi šikanuje.
Ovšem úředníci zase argumentují tím, že vinu na tom, že se nepatřičné podpisy na arších objevily, mají i
aktivisté, kteří údajně mohli závadné záznamy na arších škrtnout. „Pošťačka mi donesla dopis s modrým
pruhem. Přemýšlel jsem, co to může být za malér. A ono to bylo napomenutí od magistrátu,“ řekl Jiří Kubík z
Třemošné, který obsílku dostal včera.
Je to úřednická operace za hodně peněz, zlobí se muž
„Napsali mi, že jsem porušil zákon tím, že nemám bydliště v Plzni, i když já se Plzeňákem cítím, protože ve
městě pracuju,“ řekl Jiří Kubík. Ten v napomenutí viděl jen zbytečné komandování lidí za strany úřadu. To, že
mu aktivisté dovolili se na arch podepsat, jim nevyčítal. „Tak to snad mohli na magistrátu škrtnout. Místo toho je
tady úřednická operace, která určitě stojí dost peněz,“ uvedl.
Roman Matoušek z plzeňského magistrátu ale ujišťuje, že úřad musel chyby na petičních arších řešit.
„My máme ze zákona povinnost projednat každý přestupek, o kterém se dozvíme. V tomto případě jsme zvolili
tu nejnižší možnou sankci,“ prohlásil Matoušek. Ten je navíc přesvědčen, že přípravný výbor referenda mohl
závadné záznamy na petičních arších škrtnout a problém by nevznikl. „Bylo na jejich vůli, zda podporu těch lidí
přijmou nebo ne. Pokud by nechtěli, aby někdo podpořil jejich návrh, nemusel tam být. Mohli se rozhodnout,
koho tam chtějí mít,“ konstatoval Matoušek.
Martin Marek z přípravného výboru pro referendum tvrdí, že úřad postupoval nezákonně. „Pokud
magistrát není schopen prokázat, kdy měl být přestupek spáchán, natož úmysl, nemůže vydávat příkazy o
uznání viny bez řádného projednání,“ sdělil Marek. Upozornil, že velká část neoprávněných podpisů pod
návrhem za referendum je starší než rok, a tak je případný přestupek promlčen.
Případem se bude zabývat kontrolní výbor zastupitelů Plzně. „Ta záležitost mě zarazila. Připadá mi to
hloupé a zbytečné,“ prohlásil předseda kontrolního výboru Ondřej Ženíšek.
O referendu rozhodne soud
Aktivistům se podařilo posbírat pod návrh na vyhlášení referenda více než 15 tisíc podpisů a magistrát jejich
návrh uznal za bezvadný. Přesto zastupitelé referendum nevyhlásili. Aktivisté se proto obrátili na soud a ten v
nejbližších dnech rozhodne, zda se referendum uskuteční.
Foto popis| Vyroste zde Corso? Plocha po zbořeném Domu kultury Inwest, kde má stát obří obchodní komplex.
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/10/31/209ada4db75cac997c1a36b5dacd317a.asp

Přivést na svět referendum, to není jen tak
31.10.2012
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Zápisník
Porodit referendum není jen tak. Tahanice kolem toho plzeňského jsou dlouhé a urputné. Jedni vytasí paragraf
a druzí jim ho dalším paragrafem vyráží z ruky. Každou chvíli je slyšet, že na problém existují různé právní
výklady. Všichni se chytají za slova, natož pak za věty. Záludnost se čeká za každým rohem. Úřaduje se s
ohledem na očekávaný útok neúředníků. Aktivisté střeží každý krok neaktivistů. Až to jednou skončí, může v
Plzni vyjít kniha Jak se dělá referendum.
To nejpodstatnější v případě navrhovaného plebiscitu teď řeší soud. Rozhodne, zda referendum bude.
Pravděpodobně ano.
V referendovém příběhu stojí za pozornost chování místních politiků. Jen pár odvážných dokázalo říct,
že jsou proti. Většina byla jednoznačně pro. Jenomže ona většina si nedokázala udělat jasno, o čem hlasovat.
Zásadní roli přitom sehrála rozháranost ČSSD. Kvůli té neprošel ani jeden ze dvou návrhů. Vypadalo to trapně,
protože nikdo se nestaví do role zastánců hlasování lidu víc, než socialisté.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/10/31/333742be14582df2e413956e6260c408.asp

Experti vyzvali plzeňské radní: Zastavte sporný projekt
23.10.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Proti návrhu obřího obchodního centra Corso uprostřed Plzně se zvedl další velmi silný hlas. K zastavení
projektu vyzývají experti, které si pro jednání s investorem vybralo vedení radnice.
PLZEŇ Páni radní, pokuste se zastavit projekt stavby obřího obchodního komplexu Corso Americká v Plzni.
Takový požadavek bylo v posledním roce slyšet často. Tentokrát je v něčem jiný. Nyní se totiž jedná o výzvu
členů expertní skupiny, která za město Plzeň jedná o podobě plánového Corsa Americká. To chce v oblasti,
kde stál Dům kultury Inwest, postavit společnost Amádeus.
Projekt obchodního komplexu ve městě od začátku naráží na odpor laické i odborné veřejnosti. Lidé se obávají,
že obrovské nákupní i administrativní centrum vysaje život ze středu města a ublíží životnímu prostředí.
Vedení města tvrdilo, že nemůže stavbě na soukromém pozemku zabránit. Nicméně kvůli projektu
ustanovilo skupinu expertů, kteří měli dohodnout přijatelnější podobu stavby, aby nepůsobila jako obrovský blok,
který zničí ráz centra Plzně. Investor měl stavbu rozčlenit. Odborníci zastupující město nyní uznali, že firma
Amádeus tvář stavby do Americké třídy rozčlenila. Ale především doporučili vedení města, aby se pokusilo
přesvědčit investora, aby ustoupil od plánu stavět tak veliký obchodní komplex.
Proti projektu navíc vystupují aktivisté, kteří nasbírali přes 15 tisíc podpisů Plzeňanů pod návrh na
vyhlášení referenda o projektu. Zastupitelé ale referendum vyhlásit odmítli, přestože magistrát návrh uznal jako
bezvadný. O věci tedy rozhodne soud a je pravděpodobné, že referendum nařídí.
Architekt Jan Soukup, člen skupiny expertů, kteří jednali s investorem, je přesvědčen, že se vedení
města má nyní pokusit s firmou Amádeus dohodnout podstatnou změnu jejího záměru. Soukup připustil, že
investor svůj návrh vylepšil, ale architekt považuje za zásadní chybu, že má v centru Plzně vzniknout tak veliké
obchodní zařízení. Corso Americká má mít zhruba 35 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch.
„Hlavní problém není ve vzhledu té stavby. Zásadní problém je, že má být obrovská. Myslím, že už si to
uvědomuje investor i vedení města. Myslím, že je vhodné, aby se radnice opřela o negativní stanovisko více než
15 tisíc lidí a zahájila jednání o tom, aby se záměr investora zrevidoval. To jsme radním ve stanovisku naší
skupiny napsali,“ prohlásil Soukup. Ten patří k lidem, kteří se obávají, že by obchodní komplex vylidnil střed
Plzně a způsobil zánik menších prodejen. „Domnívám se, že cesta k dohodě s investorem existuje. Možná se to
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nepovede a vedení města pak může říct, že se snažilo. Ale není možné se předem tvářit, že to nepůjde, a
nedělat nic,“ řekl Soukup.
Primátor Plzně Martin Baxa (ODS) Martin Baxa řekl, že vedení města bude se členy expertní skupiny
o jejich požadavku jednat. „Měli bychom zvážit další postup. V atmosféře, která kolem projektu vládne, by to
bylo dobré,“ uvedl Baxa. Primátor nevyloučil, že by mohla existovat možnost, že se projekt ještě změní.
„Iniciativu pana architekta Soukupa a odborné skupiny vítám,“ konstatoval Baxa.
Zástupce firmy Amádeus Jan Petřík řekl, že se firma k vývoji situace vyjádří, až obdrží oficiálně
požadavek města nebo vyjádření odborné skupiny. „Zatím o tom nic nevíme, a tak nejsem schopen reagovat.
Zatím jsme se ke všem návrhům ze strany města stavěli vstřícně, ale když je teď po všem a přichází další
požadavek, tak je to složité,“ konstatoval Petřík.
» Viz Diskuze... strana B3
***
FAKTA
Corso Americká
* Obchodní dům vzniká na místě bývalého Domu kultury Inwest, který od dubna likvidují bagry.
* Aktivisté sehnali 15 tisíc podpisů pod návrh referenda, které má stavbu zastavit. O referendu zřejmě rozhodne
soud.
* Město vyzvalo investora k úpravě projektu. Nový návrh je přijatelnější, experti přesto doporučují dát stavbě
stopku.
Foto popis| Nový návrh. Upravená podoba obchodního centra Corso je více rozčleněná při pohledu z Americké
třídy, jak si přáli městští architekti.
Foto autor| Vizualizace: Amádeus
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/10/23/cc198a7baa9b7458e22ce33edf58c08e.asp

Máslo na hlavě není omluvenka pro nečinnost
23.10.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zápisník
Konšelé Plzně se snad pokusí dohodnout zásadní změnu plánu na stavbu obřího obchodního komplexu Corso
Americká. Snad, možná.... Měli by. Už je k tomu netlačí jen aktivisti s tisícovkami podpisů a hrozba referenda.
Hlasitě se ozvali i lidi, které si radnice vybrala, aby při jednáních s investorem zastupovali zájmy města.
Argument je jasný: Ať bude fasáda vypadat jakkoliv, ten nejpodstatnější problém nezmizí. Pořád to bude pro
střed města šíleně veliké.
Architekt Jan Soukup má pravdu, když říká, že už všichni vědí, že projekt může svou obrovitostí Plzni
ublížit. Na radnici se těžko najde někdo, kdo bude tvrdit, že tenhle plán je v pořádku. A radní, kteří vládli v Plzni
po komunálních volbách v roce 2006 i po volbách v roce 2010, cítí, že mají na hlavách hromady másla.
Protože se nestarali, když bylo času dost. Ovšem máslo na hlavě není omluvenka pro další nečinnost. Dokud
ten sporný dům nestojí, dá se s tím něco dělat. Řečí o tom, co všechno v tomto případě město nemůže, už byly
slyšet spousty. Teď by se pro změnu mohlo začít mluvit o tom, co všechno ještě město udělat může. Je totiž
docela těžké si představit, že by v Plzni vyrostl obří obchodní komplex vyloženě proti vůli radnice.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/10/23/cdbf8191cf15301bed776f800b0321c0.asp

Diskuse o změně projektu by stála za pokus
23.10.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd; (ned)

PLZEŇ Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká se stejně jako členové odborné
skupiny, která posuzuje projekt Corso Americká, domnívá, že investorovi se podařilo upravit návrh komplexu,
aby se přiblížil splnění podmínek stanených městem. To požadovalo především rozčlenit stavbu tak, aby
nepůsobila jako obrovský blok, který naruší ráz centra města. Vostracká souhlasí i návrhem členů skupiny, aby
vedení města zkusilo s investorem - firmou Amádeus - dohodnout, aby ustoupil od záměru vybudovat tak
obrovský obchodní komplex.
* Je podle vás poslední návrh investora z hlediska požadavků města už v pořádku?
Regulační podmínky, které si město vůči projektu dalo, se investorovi podařilo víceméně splnit, i když
výsledek ještě není ideální.
* Členové pracovní skupiny přesto doporučují radním, aby s investorem jednali o zcela zásadní změně. Aby
jednali o ústupu od plánu vybudovat obří komplex. Jak se na požadavek díváte?
Členové skupiny se shodli, že samotný základ projektu není dobrý. Asi je pravda, že vedení města by s
investorem mohlo vést dialog na toto téma. Předpokládám, že se představitelé města budou chtít se členy
skupiny sejít, aby si objasnili, o čem se vlastně s investorem bavit.
* A myslíte, že ještě nyní existuje šance domluvit s investorem nějakou podstatnou změnu projektu?
Pokud je tu všeobecné přesvědčení, že ten záměr je předimenzovaný, že nepatří do centra města, že
projekt představuje obecný problém, pak je dobré znovu začít vést dialog, zda opravdu toto patří do centra
města. Pak by záleželo na tom, jak se potká politická reprezentace města s investorem a do jaké míry se budou
chtít vzájemně pochopit.
* Podle vás osobně by se ten projekt měl výrazněji změnit?
Na základě toho, jak se vyvíjí pohled na tu záležitost, na základě toho, jaká se kolem toho zvedla vlna
emocí, se domnívám, že diskuse o takové změně by stála za pokus. Pokud tady je vůle k takové změně, pak by
se to mělo zkusit.
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/10/23/a3a3481f82787e9eec0bd1c8fc186af4.asp

Návrh na plebiscit už dostali soudci
9.10.2012
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Odpůrci výstavby obchodního komplexu Corso včera podali žalobu ke Krajskému soudu
PLZEŇ Žalobu na vyhlášení místního referenda proti stavbě obchodního centra Corso Americká v Plzni dnes
osobně podali v pátek ke Krajskému soudu v Plzni členové přípravného výboru referenda.
Reagovali tak na nedávné rozhodnutí plzeňských zastupitelů, kteří plebiscit nevyhlásili. A to i přesto, že
o referendum svými podpisy žádá téměř 20 tisíc Plzeňanů, což je téměř 12 procent obyvatel města.
„Plzeňští zastupitelé jednali v rozporu se zákonem. Nezbyla jiná možnost, než se domáhat vyhlášení
referenda soudem,“ konstatoval zmocněnec přípravného výboru Martin Marek. Elektronický návrh podali
aktivisté už v pátek datovou schránkou prostřednictvím advokátní kanceláře Šikola & partneři, která žalobu
zpracovala.
„Zastupitelé odmítli vzít na sebe politickou zodpovědnost. Přestože věděli, že náš návrh je oprávněný,
rozhodli se zachovat pasivně a vyhlášení referenda ponechat na soudu,“ myslí si Petr Vaněk, člen přípravného
výboru, který v žalobě navrhuje vyhlášení referenda o obou navržených otázkách, a to v termínu prezidentských
voleb 11. a 12. ledna 2013.
A na co by měli v referendu Plzeňané odpovídat? Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně
podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě
Domu kultury Inwest?
Druhá otázka zní: Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu
územního plánu pro území ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu
urbanistické zeleně?
Termín referenda je v rukou soudu. Ten musí rozhodnout do 30 dnů.
» Pokračování na straně B2
Návrh na referendum už mají v rukou soudci
» Pokračování ze strany B1
„Bude posuzovat hlasovatelnost otázek, nebude zvažovat hypotetické ekonomické dopady referenda na
městský rozpočet. Taková úvaha přísluší jen hlasujícím občanům,“ vysvětlil Marek. Narážel tím na fakt, že část
zastupitelů se při svém hlasování odvolávala na to, že kdyby se dostatek lidí rozhodl hlasovat pro, muselo by
město investorovi - firmě Amádeus zaplatit až stamiliony korun za zmařenou investici.
Zastupitel za ČSSD Petr Osvald vysvětlil svůj nesouhlas s referendem tím, že město bude muset při
změně územního plánu zaplatit až miliardy korun jako kompenzaci investorům.
„Mluvil jsem s odborníky, podle kterých by město zřejmě žádné peníze navíc neplatilo - kromě
dorovnání ceny pozemků způsobené změnou územního plánu,“ uvedl zastupitel Ludvík Rösch z Občané. cz.
S referendem a naštvaností Plzeňanů souvisí fakt, že na tak cenné území, na kterém má obří obchodní dům
stát, nebyla vyhlášená architektonická soutěž. Irena Vostracká z Útvaru koncepce a rozvoje uvedla, že soutěž,
která by byla podložena podrobnějšími architektonickými studiemi, byla kvůli časové tísni nahrazena jen
regulačními podmínkami.
Přípravný výbor podle Marka vyzval podporovatele referenda k dobrovolnému finančnímu příspěvku na
úhradu nákladů na žalobu za 21 tisíc korun, ale i na propagaci referenda.
***
„Zastupitelé jednali v rozporu se zákonem. Nezbylo, než se domáhat referenda soudem.“ Martin Marek,
přípravný výbor referenda
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/10/09/d05f4c33fb5042d65d3cc2bbb5eaf8bc.asp

Zastupitelé se sami odstavili do druhé řady
19.9.2012
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Zápisník
Plzeňští zastupitelé neschválili žádnou z navrhovaných podob referenda a rozhodovat o něm bude podle všeho
soud. Naši volení zástupci se sami odstavili do druhé řady. Agendu určila relativně malá skupina lidí, kteří
dokázali s veřejností pracovat mnohem líp než politici. Zdá se, že k dobru věci, ale člověk si říká, jestli by to
jednou někdo nedokázal zopakovat s úmysly mnohem méně bohulibými.
Od politiků je slyšet o hrozbě miliardových škod v případě, že by se dotčené firmy domáhaly náhrady za
zmařené investice. Je to divný argument - referendum by jako institut vůbec nemohlo existovat, protože jeho
verdikt se vždycky někoho dotkne.
Existuje ale pojistka - výčet záležitostí, o kterých se v referendu hlasovat nesmí. Jestli je právě druhá otázka
referenda tímhle problémem, to měl být argument. Ne zmařené investice.
Pro mě je na druhé otázce, mířící ke změně území bývalého kulturáku a budoucího obchoďáku v park,
děsivá jiná věc. A to fakt, že přečarovat místo pro park zpátky na místo, kde lze stavět, půjde zase jen
referendem. Park v tomhle místě je nesmysl. A šance, že by to pak někdo dokázal změnit, je mizivá.
Foto popis|
O autorovi| Martin Polívka redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/19/f04448b6afd238fda7e52d63d03e090a.asp

Corso? Stavbu ještě změníme
19.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Investor obchodního domu Corso Americká slibuje, že do poloviny října splní požadavky města na změnu
stavby.
PLZEŇ Město Plzeň neuspořádalo architektonickou soutěž na jedno z nejcennějších území poblíž historického
jádra, kde firma Amádeus Real hodlá postavit obří obchodní centrum Corso Americká. Výsledkem je, že
investor musí splnit regulační podmínky, které nevzešly z hlav renomovaných architektů, ale z pera městských
úředníků.
Plzeňané se s polovičatým postupem nespokojili a proti stavbě protestují formou referenda, které by
mohlo přípravu stavby přerušit. „Všechny regulační podmínky města už jsme splnili. Poslední, která není
splněná, je rozdělení stavby do dílčích bloků,“ uvedl zástupce investora Jan Petřík.
* Jak tedy bude vypadat nový architektonický návrh?
Útvar koncepce a rozvoje nám řekl, že nemáme opakovat ten samý prvek na kraji a na konci, takže
tam nebudou vstupní arény. Zároveň budeme měnit ztvárnění budovy tak, aby minimálně na pěšího působila
stavba na Americké třídě tak, že je složená z více domů, které jsou postavené vedle sebe. Pak doplňujeme
návrh o další připomínky architektů.
* Veřejné mínění se postavilo proti tak masivní stavbě. Můžete říci, o kolik procent se tedy zmenší?
To nevím, to bych lhal. Dochází tam ale ke změnám i ke zmenšování.
* Kdy byste měli získat územní rozhodnutí?
Když budu optimista, tak odhaduji, že za šest měsíců.
* Vy jste části stavby přesunuli i na městské pozemky, jak se to dá chápat?
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Reliéf stavby bývalého domu kultury byl zubatý, jak tam vybíhala různá schodiště a město požadovalo
rovnou uliční čáru. My jsme městu řekli, že buď stavba ustoupí dál a tak se srovná nebo že se vysune dopředu
a tak zabere i část pozemků města. To jsou jen kousky, takže částečně je stavba nakonec na pozemcích města.
* Jak vy si vysvětlujete požadavek města - pojďte na naše pozemky?
To odpovídá regulačním podmínkám, protože ani město nechce, aby před stavbou byl třeba 30 metrů
široký chodník, ale chce tak široký, jako na druhé straně ulice. A pak samozřejmě město řekne, že pokud
budeme na jeho pozemcích, tak to bude za zvláštních podmínek.
»Poslední podmínka, která není splněná, je rozdělení stavby do dílčích bloků.
Foto popis| Jan Petřík Zástupce investora, firmy Amádeus Real.
Foto autor| Foto: Ladislav Němec, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/19/98b8454ab350ae5660f7737ffcf3eca7.asp

O Corsu při volbách? Ne, řekli jasně politici
18.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Město Plzeň bude čelit správní žalobě. I přes halasné proklamace totiž zastupitelé odmítli podpořit vyhlášení
referenda, namířeného proti stavbě obřího obchodního domu poblíž historického jádra města.
PLZEŇ Po tříhodinové ostré debatě politici pro návrh ruku nezvedli. A to i přesto, že byl podle úředníků
magistrátu bezchybný a podpisů pod ním bylo dost. Přípravný výbor referenda totiž shromáždil téměř 20 tisíc
podpisů žadatelů o lidové hlasování, což je téměř 12 procent plzeňské populace.
Kvůli včerejšímu verdiktu podá přípravný výbor v nejbližších dnech správní žalobu ke Krajskému soudu
v Plzni. Aktivisté odhadují, že soud městu konání referenda nařídí. „Zastupitelé by tento verdikt už nemohli
přehlasovat,“ řekl včera Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru.
Kvůli rozhodnutí zastupitelů se ale případné referendum neuskuteční současně s krajskými volbami,
které připadají na 12. a 13. října. Spojit lidové hlasování s volbami je přitom podle analytiků jedinou možností,
jak splnit velmi přísně nastavené podmínky pro účast v referendu - minimálně 35 procent voličů.
Hlasování také ukázalo, jak jsou sliby politických stran vrtkavé. „ČSSD uznává obecný princip přímé
demokracie, k jehož nástrojům patří i referendum, chceme podpořit smysluplný návrh referenda,“ psali ještě
před týdnem novinářům plzeňští socialisté. Včera byli jen čtyři ze třinácti zastupitelů pro návrh aktivistů.
ODS, se kterou jsou socialisté na radnici v koalici, navrhla hlasovat jen o jedné ze dvou otázek
přípravného výboru. Pro tento návrh nezvedl ruku dokonce žádný ze socialistů. ODS hlasovala jen pro otázku
číslo jedna - Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti,
aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?
Druhá otázka zní - Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu
územního plánu pro území ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu
urbanistické zeleně?
Tuto otázku ODS odmítla s tím, že právní názor ministerstva vnitra i člena legislativní rady vlády
Jaroslava Svejkovského, který zpracoval druhý právní posudek, jsou shodné v tom, že o změně územního
plánu se v referendu hlasovat nedá, protože to není jen věcí zastupitelů, ale i dalších dotčených orgánů státní
správy, jako jsou hygienici nebo památkáři.
Slib dodrželi zastupitelé TOP 09. Většina z nich návrh přípravného výboru podpořila, podobně se
zachovali zastupitelé ze strany Občané. cz.
Zastupitel TOP 09 Ondřej Ženíšek se včera pozastavil nad tím, že ODS v tomto případě respektuje
názor ministerstva vnitra. „Ale když zastupitelé nedávno hlasovali o mnohem vyšší investici, která zadlužila
město na sedm dalších volebních období - tedy stavbu depa za 12 miliard korun, tak názor ministerstva financí
nerespektovalo,“ sdělil Ženíšek na adresu ministerstva vedeného TOP 09.
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„My máme vyjádření Františka Korbela, který je také členem legislativní rady vlády a ten uvedl, že i
druhá otázka je hlasovatelná,“ sdělil zastupitel za TOP 09 Michal Vozobule.
» Pokračování na straně B2
Referendum při volbách odmítli
» Pokračování ze strany B1
Zastupitel ČSSD Petr Osvald vysvětlil, že bude hlasovat proti referendu, protože městu hrozí, že když změní
územní plán, bude muset zaplatit až miliardy korun jako kompenzaci investorům.
„Mluvil jsem s odborníky, podle kterých by město zřejmě žádné peníze navíc neplatilo - kromě
dorovnání ceny pozemků způsobené změnou územního plánu,“ uvedl zastupitel Ludvík Rösch z Občané. cz.
„U první otázky nebyl žádný zákonný důvod referendum nevyhlásit,“ řekl Marek. Aktivisté podle něj
podají nejpozději v úterý žalobu. Soud pak do 30 dnů rozhodne. „Je možné, že soud uzná, že druhá otázka je
nehlasovatelná, ale bude posuzovat každou otázku zvlášť, stejně jako to měli udělat zastupitelé,“ uvedl. Soud
také stanoví termín plebiscitu, zřejmě při lednových prezidentských volbách.
Podle Marka zastupitelé včerejším krokem umožnili investorovi získat další čas na přípravu stavby.
„Neuvěřitelný byl zejména postoj ČSSD, která má v programu referendum, ale její zastupitelé hlasovali proti
návrhu, který si vyžádali občané,“ dodal Marek.
Architekt Miloslav Hrubec, který je autorem návrhu zbouraného kulturního domu, na jehož místě má stát
Corso Americká, chtěl po zastupitelích odpověď na otázku, proč nebyla na tak cenné území vyhlášená
architektonická soutěž. Irena Vostracká z Útvaru koncepce a rozvoje uvedla, že byla zrušena usnesením
zastupitelstva. Soutěž, která by byla podložena podrobnějšími architektonickými studiemi, byla podle Vostracké
kvůli časové tísni nahrazena jen regulačními podmínkami.
Jan Petřík uvedl, že regulační podmínky investor - firma Amádeus Real - splní do konce září.
***
»Kvůli včerejšímu verdiktu podá přípravný výbor správní žalobu ke Krajskému soudu v Plzni. Aktivisté odhadují,
že soud městu konání referenda nařídí. »Neuvěřitelný byl zejména postoj ČSSD, která má v programu
referendum, ale její zastupitelé hlasovali proti návrhu, který si vyžádali občané. Martin Marek, přípravný výbor
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/18/bb4d1fc7ab083889b3b5a76a70c09bcc.asp
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Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Co je špatného na rozhodování soudu?
Organizátoři referenda proti výstavbě obřího obchodního centra se včera podivovali tomu, že zastupitelé nedali
lidem do ruky tak mocný nástroj, jakým lidové hlasování je. Nakonec boj o plebiscit dopadl tak, že za zastupitele
bude muset rozhodovat soud. Není se ale čemu divit.
Když měli zástupci lidu vypsat architektonickou soutěž na jedno z nejcennějších plzeňských území, tak ji
nevypsali. Když měli tlačit investora k tomu, aby na místě navrhl něco kloudného, tak to nechali na poslední
chvíli. A když se lidé naštvali a chtějí referendum, tak to přehodili na soud. Ale buďme optimisté. Co je na
rozhodování soudu vlastně špatného?
Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/18/97948d6b00264431252e02372e3f6fce.asp

Krátce

17.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský

PLZEŇ
Zastupitelé jednají kvůli referendu
Jen jediný bod má na dnešek svolané mimořádné zastupitelstvo města Plzně. Po jednání zastupitelů by mělo
být jasné, zda bude nebo nebude vyhlášeno referendum o stavbě obřího obchodního centra na Americké třídě v
Plzni, které má nahradit zbouraný Dům kultury Inwest. (pek) SUŠICE
Žena skočila z okna, pád nepřežila
Z okna u schodiště mezi pátým a šestým patrem v panelovém domě v Sušici vyskočila v sobotu po půl desáté
dopoledne 39letá žena. Polciisté i hasiči potvrdili, že žena skok nepřežila, na místě byla mrtvá. Děti v době činu
doma neměla, údajně byly u příbuzných. (pek)
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/17/45e938313a10ebba1e89ce621af83646.asp

O referendu se rozhodne v pondělí 17. září
11.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

PLZEŇ O tom, zda a v jaké podobě se uskuteční v Plzni referendum o obřím obchodním komplexu Corso
Americká, se na radnici Plzně rozhodne v pondělí 17. září. Na ten den svolal včera jednání primátor Martin
Baxa. „Pondělí je poslední den, kdy se může o referendu rozhodnout tak, aby bylo možné jej uspořádat zároveň
s krajskými volbami,“ řekl Martin Baxa. Krajské volby budou 12. a 13. října a zřejmě jen tehdy je šance, že se
referenda zúčastní 35 procent plnoletých Plzeňanů, aby bylo platné.
Referendum o projektu Corso Americká žádali aktivisté, kteří pro to posbírali podpisy zhruba 15 tisíc
Plzeňanů. Magistrát však návrh aktivistů neuznal a jako důvod uvedl skutečnost, že v návrhu nebyly vyčísleny
náklady, které by referendum vyvolalo. Pokud by návrh aktivistů neprošel, mohou o referendu rozhodnout
zastupitelé.
Aktivisté chtěli hlasovat o dvou otázkách. První zavazovala zastupitele udělat vše, aby se projekt Corso
Americká neuskutečnil. Druhá prosazovala změnu územního plánu města tak, aby se na území mezi
Radbuzou, Sirkovou ulicí a Americkou třídou nedalo stavět.
Zastupitelé Plzně chtějí mít před rozhodnutím na stole odhad nákladů, které by s referendem souvisely.
Druhá otázka, která se vztahuje na poměrně velikou oblast, kde pozemky patří sedmi vlastníkům, by mohla být
pro město riziková. Ekonomický námětek primátora Martin Zrzavecký odhadl, že v krajním případě by se
vlastníci mohli domáhat až miliardových náhrad například za snížení ceny pozemků. Aktivisté tvrdí, že tak
vysoké náhrady by vlastníci vymoci nemohli.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

Plné znění zprávy

16

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/11/54f57bfcc2cbdd9a2ede11a9a71e7326.asp

Stačí vyslyšet voliče. A jde to i bez referenda
10.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Zápisník
V posledních dnech přibývá místních referend, v nichž lidé dávají najevo, že nejsou spokojeni s prací svých
zástupců ve vedení obcí. Příkladem je právě připravované referendum v Plzni. Včera k němu přibylo z pohledu
občanů úspěšné referendum proti stavbě bioplynky v Kolinci. Jak říká František Kopp, který u přípravy plebiscitu
byl, kdyby zastupitelé vyslyšeli hlas svých voličů, žádné referendum být nemuselo. Lidem, kteří jej budou
nazývat kverulantem bránícím podnikatelům v rozvoji, vzkazuje, že i podnikatel, v tomto případě zemědělské
družstvo, musí brát ohledy na místní. „Bioplynku totiž mohlo družstvo postavit třeba u obce Mlázovy, kde bydlí
jen 50 lidí, tedy třicetkrát méně než v Kolinci. Tam má ale jeho předseda dům,“ vzkazuje František Kopp. Ten si
vzpomíná i na to, jak místním předseda sliboval drůbežárnu bez velkého dopadu na okolí.
Slib se ale nenaplnil, tak to postižení podnikateli spočítali.
Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková redaktorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/10/d4d1c3e9dbbf2dab9d3b34c38a10c543.asp

Sčítají, kolik by stály „škody“ z referenda
8.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Stovky milionů? Miliarda? Pět nebo šest? Na radnici Plzně začali sečítat náklady, které by mohlo vyvolat
referendum o obřím komplexu Corso Americká, pokud by se na základě hlasování projekt zastavil.
PLZEŇ Představitelé města v podstatě hledají odpověď na otázku: Co by bylo, kdyby bylo? A ekonomický
náměstek primátora Martin Zrzavecký už nyní mluví o miliardách - za snížení ceny pozemků nebo zmařené
investice.
V případě referenda jsou zatím stále ještě ve hře dvě otázky, které prosazují aktivisté, jimž se pod jejich
návrh podepsalo přes patnáct tisíc lidí. První otázka má zavázat zastupitele, kteří mají udělat vše, aby projektu
Corso Americká společnosti Amádeus zabránili. Druhá otázka počítá se změnou územního plánu na rozsáhlou
oblast mezi Radbuzou, Americkou třídou a Sirkovou ulicí tak, aby se tam nemohlo stavět.
Z hlediska nákladů je zřejmě rizikovější druhá otázka, která zahrnuje rozsáhlé uzemí, kde pozemky patří
městu, státu a dalším pěti vlastníkům. Aktivisté tvrdí, že jakékoliv vyčíslení možných nákladů spojených s
referendem je sporné. Upozorňují, že nejprve by někdo musel peníze kvůli referendu žádat. Vyčíslení možných
nákladů spojených s referendem mají mít konšelé na stole při mimořádném zasedání, kde se má o vyhlášení
lidového hlasování rozhodnout. „Počítáme náklady na otázku číslo dvě. Máme na to deset dnů. Setkáme se
kvůli tomu se zástupci vlastníků pozemků,“ řekl Zrzavecký.
Město by mělo hradit znehodnocení pozemků, míní
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Náměstek uvedl, že pokud by se na základě referenda změnil územní plán, město by mělo vlastníkům uhradit
znehodnocení pozemků. „Ten rozdíl by si majitelé pravděpodobně nárokovali. Podle našeho odhadu má
pozemek o rozloze 22 tisíc metrů čtverečních pro obchodní centrum Corso hodnotu 260 milionů korun. Na konci
procesu by mohl mít hodnotu 60 milionů. Rozdíl by tedy byl kolem dvou set milionů,“ sdělil Zrzavecký.
Náměstek sdělil, že investor by si mohl nárokovat i kompenzaci nákladů na demolici Kulturního domu Inwest,
což by mohlo představovat další desítky milionů. „My jsme uvažovali o možnosti, že by město pozemek koupilo
za 260 milionů. To je ale velmi optimistická varianta a také asi nereálná,“ konstatoval Zrzavecký.
Zástupce firmy Amádeus Jan Petřík o možných finančních kompenzacích zatím mluvit nechtěl. „První i
druhá otázka referenda nese riziko finanční náhrady, kterou by muselo město vlastníků platit. My peníze
nechceme, my chceme stavět,“ oznámil zastupitelům Petřík. Nicméně je možné, že po vynuceném zastavení
projektu by investor kompenzaci žádal.
Náměstek primátora odhadl, že pokud by se finančních náhrad kvůli změně územního plánu
dožadovali všichni vlastníci dotčených pozemků, mohlo by být ve hře až několik miliard.
Není tedy kvůli možnému finančnímu riziku už nyní jasné, že zastupitelé druhou otázku odmítnout? „To
bych nepředjímal. Je možné, že právníci, které si najmeme, dojdou k závěru, že by vlastníci na velké náhrady
neměli nárok,“ konstatoval náměstek.
Pokud se má referendum uskutečnit v době krajských voleb 12. a 13. října, musí o něm zastupitelé
rozhodnout do 17. září.
Pokud by se plebiscit konal, nemusí se v něm nutně hlasovat o obou otázkách, které navrhli aktivisti.
Jejich návrh totiž magistrát neuznal kvůli chybě. Tou mělo být právě nevyčíslení nákladů spojených s
referendem. To znamená, že původní návrh je momentálně mimo hru. Zastupitelé sice mohou rozhodnout, že
se bude hlasovat o obou navržených otázkách, ale není to pravděpodobné. Proti druhé otázce o změně
územního plánu mluví nejenom riziko vysokých finančních náhrad, ale také názor ministerstva vnitra, že o
změně územního plánu nelze v referendu hlasovat.
***
» Je také možné, že právníci dojdou k závěru, že by vlastníci na velké náhrady neměli nárok. Martin
Zrzavecký, nám. primátora
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/08/f53e9c86827016e3e3df207237bb4f05.asp

Na názor lidí se mohli politici zeptat už dávno
8.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Zápisník
Podporujeme přímou demokracii v podobě referenda. Toto prohlášení rozeslali včera plzeňští sociální
demokraté novinářům. Socialisté na podpoře referenda proti plzeňskému obchodnímu domu Corso Americká
chtějí zřejmě částečně postavit předvolební kampaň do krajského zastupitelstva. Důkazem může být to, že
petici za referendum podepsal lídr jejich kandidátky a hejtman Milan Chovanec, který byl dokonce srozuměn s
tím, že v kritizovaném obchoďáku bude krajská galerie. Je to sice pěkné, dát prostor občanům, ale v tomto
případě je to spíše snaha zastřít, že žádost lidí o plebiscit je reakcí na nedostatečnou práci vládnoucí koalice
ODS a ČSSD na plzeňské radnici. Ta se totiž nechovala jako hlídací pes veřejného prostoru, ale nechala se
spíše vláčet firemními ambicemi. Kdyby totiž politici opravdu chtěli slyšet hlas občanů na to, co má na
atraktivním místě u řeky Radbuzy stát, tak by se jich zeptali už dávno.
Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
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Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/08/5d2641ab7e6dc14bbd0fc534b55fab99.asp

Referendum? Zatím bitva bez vítěze
7.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Plzeňští zastupitelé včera odmítli zjednodušený návrh primátora Martina Baxy na referendum o obchodním
centru Corso. Ve hře zůstává návrh aktivistů se spornou otázkou.
PLZEŇ Několikahodinová bitva bez vítěze se odehrála na radnici Plzně. Zastupitelé se střetli kvůli návrhům na
referendum o obřím obchodním komplexu Corso Americká, které chce postavit společnost Amádeus.
A výsledek? Jasné je jen to, že primátor Plzně Martin Baxa (ODS) poprvé zažil pocit poraženého.
Neuspěl se svým návrhem, aby město vyhlásilo v době krajských voleb 12. a 13. října vlastní referendum, v
němž by se hlasovalo o tom, zda má zastupitelstvo zabránit výstavbě obchodního zařízení.
Referendum už téměř rok prosazují aktivisti, kteří chtějí, aby se hlasovalo i o druhé otázce. Ta by měla
prosadit změnu územního plánu dotčené oblasti na takzvanou urbanistickou zeleň, aby se tam nemohlo stavět.
* Opozice nařkla primátora, že se snaží politicky využít situaci
Primátor svůj návrh zdůvodnil stanoviskem ministerstva vnitra, které druhou otázku označilo za
nepoužitelnou. Argumentovalo tím, že v referendu nelze hlasovat o změně územního plánu. Primátor prohlásil,
že jeho návrh hlasovat pouze o první otázce představuje jistou cestu k tomu, aby se referendum mohlo
uskutečnit v době krajských voleb. Nepochodil. Opozice i koaliční ČSSD žádaly, aby se o referendu jednalo na
mimořádném zasedání. Někteří politici primátora nařkli ze snahy účelově politicky využít situaci a převzít v
případě referenda aktivitu. „Je to chytrý politický krok,“ prohlásil Tomáš Jílek z opoziční TOP 09. Ten ale
zdůrazňoval, že primátorův návrh není referendum, které svými podpisy žádaly tisíce lidí. Primátor se obvinění
brání. Uvedl, že jej odmítnutí v zastupitelstvu zklamalo. „Můj návrh dával jistotu, že se referendum uskuteční v
termínu krajských voleb a k otázce, s jejímž obsahem všichni souhlasili,“ uvedl bezprostředně po hlasování. Při
včerejším jednání na radnici vyšlo najevo, že magistrát už odmítl uznat návrh aktivistů. Důvodem je, že
nevyčíslili náklady, které by byly s referendem spojeny. Zástupce přípravného výboru Martin Marek oznámil, že
aktivisté postup magistrátu pravděpodobně napadnou u soudu. „Ale je možnost se soudu vyhnout, pokud
mimořádné zastupitelstvo vyhlásí referendum o otázkách, které jsou v našem návrhu,“ prohlásil Marek. Pokud
se má referendum konat v době krajských voleb, kdy je šance dosáhnout minimální zákonné účasti 35 procent
plnoletých Plzeňanů, musí o něm zastupitelé rozhodnout nejpozději do 17. září. Před jednáním chtějí mít
zastupitelé na stole odhad možných nákladů, které by mohlo referendum vyvolat. Už dnes je zřejmé, že by v
krajním případě mohlo jít i o stovky milionů korun. Zřejmě zejména změna územního plánu na celou oblast
mezi Radbuzou, Sirkovou ulicí a Americkou třídou by mohla být z toho pohledu riziková. Jedná se totiž o deset
hektarů, kde pozemky kromě státu a města patří dalším pěti vlastníkům. Ti by se teoreticky mohli domáhat
kompenzace za znehodnocení pozemků nebo za zmařené investice.
* Zastupitele nemusí ke sporné změně přimět ani plebiscit
Primátor uvedl, že vyčíslení rizik pro město může být v případě druhé otázky pozoruhodné. „Protože by
se jednalo o masivní zásah do práv vlastníků,“ konstatoval. Martin Marek nicméně tvrdí, že hodnocení rizik pro
město je sporná záležitost. „Nemyslíme, že by to bylo tragické. O náhrady by musel nejprve někdo požádat, a
pokud vím, tak se něco podobného ještě v Česku nestalo,“ řekl Marek. Otázkou ovšem je, zda by i v případě
úspěchu referenda o územním plánu k jeho změně vůbec došlo. Zastupitel Marcel Hájek (Občané. cz)
prohlásil, že ke hlasování o takové změně by zastupitele nikdo nemohl donutit. Vedoucí právního odboru
magistrátu Dominik Tomášek to potvrdil.
***
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„Můj návrh dával jistotu, že se referendum uskuteční v termínu krajských voleb a k otázce, s jejímž obsahem
všichni souhlasili.“ Martin Baxa, primátor
Foto popis| Neuspěl Primátorův upravený návrh referenda o obchodním centru Corso Americká plzeňští
zastupitelé odmítli.
Foto autor| Foto: Ladislav Němec, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/07/09fa1e59dc22358029a653f7003d86ce.asp

Co by si měli na radnici zarámovat
7.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zápisník
V debatě plzeňských konšelů o referendu k obřímu obchodnímu komplexu Corso Americká včera zaznělo
prohlášení, která by si měli na radnici nechat zarámovat a vyvěsit.
Vladimír Duchek z Pravé volby připomněl, že boje o sporný projekt zapříčinila neschopnost radnice
postarat se o dotčené území v centru města už na začátku volebního období. „V dubnu loňského roku rada
města navrhla zastupitelstvu zrušit architektonickou soutěž. Rezignovala na možnost, že by město získalo
estetický názor na využití území,“ upozornil Duchek.
A zdůraznil, že když město stanovovalo dodatečně regulační podmínky pro oblast, varoval, že takové podmínky
povedou k výstavbě monolitického objektu. „Zastupitelstvo města vedené radou města si nebylo schopné udělat
architektonický názor. Výsledek je odpor veřejnosti,“ prohlásil Duchek.
Nikdo neprotestoval. Byla to pravda. Na dnešní problémy včetně manévrů kolem referenda si radnice
zadělala sama.
Chyběla vůle řešit budoucnost důležité oblasti Plzně v době, kdy bylo dost času.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/07/b23b918498893627b24494ae241f3f79.asp

Střet o referendum a spor radních
6.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
(ned)

Ministerstvo vnitra tvrdí, že není možné hlasovat o změně územního plánu města
PLZEŇ Bude to možná střet ve stylu: Primátor proti všem. První otevřený souboj o podobu plánovaného
referenda o obřím obchodním komplexu Corso Americká v Plzni se odehraje na dnešním jednání zastupitelů
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Plzně. Primátor Plzně Martin Baxa (ODS) navrhne, aby referendum o sporném projektu vyhlásilo město. Baxa
přitom půjde nejen proti aktivistům, kteří referendum prosazují téměř rok, ale také proti koaliční ČSSD i proti
opozici. Primátor má jistou podporu jen u své ODS.
S návrhem na referendum nejprve vyrukovali aktivisté, kteří jej předložili magistrátu poté, co pro něj
získali podpisy více než 17 tisíc Plzeňanů. Aktivisté chtějí projektu Corso Americká zabránit, a tak navrhli
hlasovat o těchto otázkách: 1. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v
samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?
2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro území
ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně?
A návrh referenda s těmito otázkami ještě posuzují úředníci magistrátu. Primátor ale v úterý oznámil,
že stanovisko ministerstva vnitra označilo druhou otázku za nepoužitelnou. Navrhuje tedy, aby se hlasovalo
pouze o první otázce, která je dle ministerstva v pořádku. Hlasovat by se mělo v době konání krajských voleb
12. a 13. října, což chtěli i aktivisté. Tehdy totiž bude u referenda šance dosáhnout účasti minimálně 35 procent
plnoletých Plzeňanů.
„Na základě stanoviska ministerstva vnitra předložím návrh, aby se vyhlásilo referendum k otázce číslo
1. Otázku číslo 2 ministerstvo označilo za nehlasovatelnou,“ prohlásil Martin Baxa.
» Pokračování na straně B2
Ministerstvo vnitra tvrdí, že není možné hlasovat o změně územního plánu města
» Pokračování ze strany B1
Břetislav Oliva z ministerstva vnitra uvedl, že druhá otázka je nepřípustná především proto, že odporuje
existujícímu územnímu plánu obce. Uvedl, že stanovisko ministerstva nevylučuje referendum o otázce první.
Aktivisté postup primátora okamžitě napadli. „Jsme zděšeni snahou primátora svévolně zasahovat do
demokratického procesu přípravy vyhlášení referenda v Plzni,“ uvedl člen přípravného výboru pro referendum
Martin Marek. Ten tvrdí, že navržené otázky jsou přípustné a že byly konzultovány s právníky. V druhé otázce a
případné změně územního plánu města vidí aktivisté jakousi pojistku, že se v dotčeném území neuskuteční v
dohledné době žádný sporný projekt. Proti návrhu primátora se postavili zastupitelé koaliční ČSSD. Náměstek
primátora Martin Zrzavecký řekl, že nejprve by mělo být dotaženo do konce posuzování návrhu Martin
Zrzavecký, ČSSD
na referendum, který předložili aktivisté. „Ať úřad rozhodne, jestli je vše v pořádku. Pokud se rozhodne,
že návrh není v pořádku, pojďme se bavit o tom, zda má město vypsat referendum vlastní, jak navrhuje pan
primátor,“ prohlásil Martin Zrzavecký. Ten je přesvědčen, že i v takovém případě lze referendum stihnout v
termínu krajských voleb.
Opoziční TOP 09 také návrh primátora odmítá. „Trváme na tom, aby byly respektovány otázky, které navrhl
přípravný výbor referenda. Budeme požadovat, aby primátor do 17. září svolal mimořádné zastupitelstvo, kde už
by mělo být jasné, jestli je ten návrh bez chyb. Pak bychom mohli buď v klidu schválit navržené otázky, nebo se
znovu vrátit k návrhu primátora,“ konstatoval Ondřej Ženíšek (TOP 09).
***
»Pokud se rozhodne, že návrh není v pořádku, pojďme se bavit o tom, zda má město vypsat referendum vlastní.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Pojistka je dobrá, pokud se ovšem nezasekne
6.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd
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S plnou parádou se v Plzni rozjely debaty o tom, zda se v referendu o obřím obchodním komplexu Corso
Americká má hlasovat o druhé otázce. Ta je sporná tím, že by zavazovala zastupitele ke změně územního
plánu na velikém území mezi Sirkovou ulicí, Americkou třídou a Radbuzou. To by se mělo dostat do kategorie
„urbanistická zeleň“. Někteří právníci mají argumenty proti použití v referendu.
Jiní tvrdí, že je možné o ní hlasovat. A jak už to tak s právníky chodí, těžko u nich čekat shodu.
Druhá navržená otázka nicméně je problematická i z jiného důvodu. Má změnou územního plánu
sehrát roli jakési pojistky proti sporným projektům. Nicméně pokud by referendem prošla a hlasování bylo
platné, co se stane? Jisté je v podstatě jenom to, že na deseti hektarech v centru města park nikdo budovat
nezačne.
A co by bylo dál? Rozhodnutí dané výsledkem referenda by mohlo po pár letech změnit zase další referendum.
Ale o čem by bylo? O nějaké stavbě, kterou by kdosi navrhl? Je docela těžké si představit, jak by se pokus o
hlasování potom organizoval a jak by dopadl. Situaci by jen komplikovala skutečnost, že v dotčeném území
vlastní pozemky několik majitelů. Každý pak musel se svým nápadem projít referendem?
Zřejmě by nebylo snadné dotáhnout něco takového k úspěšnému konci. Z pojistky proti změnám k horšímu by
se tak mohla celkem snadno stát také překážka pro změny k lepšímu. Pojistka je dobrá věc, dokud se
nezasekne. Není vyloučeno, že s tou plzeňskou pojistkou by se zasekla i celá poměrně rozsáhlá oblast v
centru města.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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výběr z dopisů, kráceno
Lze si jen přát kulturnější fanoušky sportu
Město Plzeň má opravené náměstí, klidovou zónu Mlýnskou strouhu a také fotbalový stadion. Na tom se právě
ve čtvrtek 9. 8. konalo utkání mezi FC Viktoria Plzeň a polským klubem. Také začínalo poklidné pozdní
odpoledne s festivalem Živá ulice. V Proluce na starobylé zdi visely obrazy namalované právě na tuto akci.
Projevy na úvod festivalu byly předneseny a příjemná hudba ze saxofonu a kláves zaplnila toto místo v
historickém centru Plzně. Ale zraky diváků se obracejí k Dřevěné ulici, kde pochodují s velkým halasem
fanoušci Viktorky. Okolo nich jsou policisté na koních a pohotovostní oddíly, nad hlavami krouží helikoptéra. Lze
si jen přát, aby kultura v ulicích Plzně mohla přispět ke kultivaci všech obyvatel tohoto města, i těch, kteří se
zatím projevují sobecky a hlučně. Policie odvedla vynikající práci, přesto se vkrádá otázka, zda by takto
vynaložené finanční prostředky nemohly být využity pro prevenci agresivních nálad při sportovních utkáních. Šlo
by samozřejmě o dlouhodobý a velmi náročný proces. Věřím, že by se výsledky projevily ve zvýšené kulturnosti
a kultivovanosti společnosti nejen v Plzni.
Iva Pulicarová, Plzeň
Corso? Město nezaspalo, vše činí s úmyslem
Pár slov k obchodnímu centru Corso: Jsem z venkova, ale Plzeň se mi líbí a jezdím tam rád. Architekt Jan
Soukup říká, že město zaspalo. Já si myslím, že město nezaspalo, ale činí tak úmyslně, protože souhlas s
výstavbou komplexu Corso je úmysl radních. Proč, nevím. Stejně jako nechalo zchátrat objekt bývalých
městských lázní. Nemohu říci, že s mi „Dům hrůzy u Radbuzy“ líbil, ale rozhodně nestrašil tak, jako bude
působit Corso v pěkné městské části. Rozhodnutí o výstavbě není rozhodnutí odborné, nýbrž je rozhodnutím
politiků, které vůbec nezajímá názor občanů ani renomovaných odborníků. A názor paní Ireny Vostracké,

Plné znění zprávy

22

ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, je úplně scestný názor neodborníka. Vždyť nemá o kráse
města ani potuchy! A naši potomci zase budou stavbu kritizovat - tedy ti, kteří mají alespoň trochu citu pro
soulad.
Pavel Šnajdr, Holoubkov
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Drama kolem referenda. Hrozí spor o vyhlášení
5.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

PLZEŇ K nečekanému zvratu v přípravách referenda o obřím obchodním komplexu Corso Americká v Plzni
došlo včera poté, co na magistrát přišlo stanovisko ministerstva vnitra. A proto se první muž města rozhodl, že
zastupitelům navrhne, aby zítra referendum o obchodním komplexu vyhlásili sami bez ohledu na to, jak
dopadne posouzení návrhu na referendum, který magistrátu předložili plzeňští aktivisté. V jejich návrhu jsou
dvě otázky:
1. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti,
aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?
2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro
území ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně? Podle
informací MF DNES je problematická druhá otázka. Při referendu vyhlášeném městem by se mělo hlasovat o
nezměněné otázce č. 1.
Primátor referendum chce
„Je tady riziko, kterému navrhuji předejít tím, že by zastupitelstvo vyhlásilo referendum na můj návrh,“ sdělil
Baxa. O možném znění otázky nebo otázek mluvit nechtěl. Nicméně potvrdil, že by se referendum konalo v
době krajských voleb, jak požadovali aktivisté. „Chci, aby se referendum uskutečnilo, protože návrh podepsaly
tisíce lidí,“ uvedl.
Navrhovatele postup primátora rozčílil. Jeden z nich, Martin Marek tvrdil, že do posouzení návrhu
přípravného výboru primátorovi nepřísluší hodnotit podaný návrh. „Obrátili jsme se na ministerstvo vnitra, které
nám potvrdilo, že neodesílalo do Plzně žádné konkrétní vyjádření k námi navrhovanému referendu,“ konstatoval
Marek.
Odpůrci projektu Corso Americká, které chce postavit společnost Amádeus, se obávají, že obří
obchodní komplex zhorší životní prostředí v centru Plzně například tím, že přitáhne auta. Upozorňují, že tak
velká obchodní zařízení do centra Plzně nepatří.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Referendum může být v době voleb. Pokud se to stihne
4.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Primátor Plzně Martin Baxa hraje klíčovou roli v procesu, na jehož konci mohou obyvatelé města hlasovat o
sporném projektu obřího obchodního komplexu Corso Americká, které hodlá postavit firma Amádeus. Primátor
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tvrdí, že referendu nebude bránit. Zdůrazňuje, že radnice stanovila podmínky a bez jejich splnění nedá ke
stavbě souhlas. Zástupci investora minulý týden oznámili, že na úpravě projektu se pracuje. Odpůrci Corsa
Americká ovšem dělají vše, aby plány zastavili, protože podle nich centru města uškodí. V Plzni se tak
odehrává konflikt, který město dosud nezažilo.
* Viděl jste poslední obrázky návrhu Corsa Americká, když se o projektu v červnu jednalo na zasedání
zastupitelů?
Viděl, samozřejmě.
* A líbily se vám?
Jako primátor bych asi neměl říkat, jestli se mi návrh líbí či nelíbí. Ale jako Martin Baxa musím říct, že
ta architektura mě skutečně neoslnila. Myslím si, že takový objekt by se určitě dal architektonicky navrhnout
lépe. Jenom připomenu, že stejný investor nechal na náměstí Svobody v Brně postavit obchodní dům Omega
od architektů Kuby a Pilaře, vítězů soutěže o návrh budovy Západočeské galerie, která má stát v Plzni U
Zvonu, a je to stavba kvalitní.
* Neměl jste pocit, že do oblasti mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím tak veliké obchodní zařízení
vůbec nepatří?
To je otázka na hodně velikou a odbornou diskuzi.
* Ptal jsem se jen na váš pocit a k tomu veliká a odborná diskuze není nutná.
Z pohledu města je základem územní plán, který říká, že se jedná o smíšené území centrální. To
umožňuje nebo dokonce předpokládá výstavbu obchodních domů. Na to, jestli je plánovaný objekt příliš velký,
mohou být názory různé. Na jedné straně například renomovaný architekt Jan Soukup říká, že je to zařízení
příliš velké a že vysaje život z centra. Na druhé straně náš Útvar koncepce a rozvoje říká, že dopady toho
zařízení jsou těžko předvídatelné a že nutně nemusí dojít k negativním změnám v historickém jádru města.
Takže je to složitá záležitost. V tomto případě osobní pocity týkající se velikosti navrhovaného objektu nemám.
* Kritici projektu tvrdí, že zařízení tohoto typu v centru města nemají být. Připouštíte to?
Tato debata se v minulosti vedla v USA, v západní Evropě a nyní se přenesla k nám. Na Západě ale
trvala desetiletí. Je to proces, který má vývoj a podle mě nelze jednoznačně říct, že veliká obchodní zařízení do
centra města nepatří. Ale mohou existovat různé názory, co takové zařízení může do centra města přinést.
Někdo říká: Vysaje život v okolí. Jiní odborníci říkají, že taková zařízení naopak do centra mohou lidi přivést,
když spojí jeho návštěvu s návštěvou historického jádra. Myslím, že tady neexistuje jednoznačná odpověď. V
Plzni se o projektu Corso Americká vede složitá debata, na kterou my reagujeme tím, že jsme k projektu
stanovili regulační podmínky, o jejichž splnění zástupci města jednají s investorem.
* Zatím se ovšem zástupci města s investorem neshodli. Máte představu o tom, co by se mělo stát, aby byl
projekt z pohledu města přijatelný?
Regulační podmínky řeší řadu záležitostí. Řeší se tam například vzhled, hmotové členění stavby nebo
poměr jednotlivých funkcí, které by budoucí obchodní zařízení mělo mít. Od schválení podmínek
zastupitelstvem se o nich jedná. Už je to skoro rok a investor je zatím nesplnil. Výhrady, které dosud přetrvávají,
se týkají především hmotového členění objektu. Naše odborná pracovní skupina má za to, že ten objekt je nutné
hmotově rozčlenit. To znamená, že to nemůže být jeden souvislý veliký prostor se souvislou fasádou podél
Americké třídy. Objekt by mělo tvořit více jasně čitelných architektonických hmot.
* Kritici projektu mají pocit, že radnice jde investorovi na ruku. Vadí jim, že nezazněl nějaký razantní argument
typu: Pokud obchodní zařízení, pak tedy poloviční. Není tedy postup města příliš umírněný?
Určitě ne a rozhodně neplatí, že by město šlo na ruku investorovi. Jedním z důkazů je skutečnost, že
když regulační podmínky splněny nebyly, investorovi jsme neprodali městské pozemky, které požadoval.
Podmínky města jsou pro investora velmi náročné, my o nich tvrdě vyjednáváme a neustoupili jsme.
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* Odpůrci Corsa Americká opakovaně připomínali, že město mělo dost času, aby pro území stanovilo regulační
plán či že radnice promarnila možnost vyhlásit architektonickou soutěž. Domnívají se, že k tomu chyběla
politická vůle, ačkoli prostor k tomu byl. Regulační podmínky, o kterých mluvíte, bývají označovány jako
opožděný pokus radnice dohnat to, co dříve zanedbala.
O té architektonické soutěži se hodně hovoří. Nicméně jejím konkrétním výstupem by byly též pouze
regulační podmínky. My jsme je stanovili jiným způsobem a definovali je s pomocí skupiny expertů.
* V Plzni se objevily informace, že zástupci firmy Amádeus chtěli s městem o podobě svého projektu jednat už
zhruba před čtyřmi roky, ale nepochodili. Politici údajně nechtěli problém otevírat v předvolebním čase, a proto
město začalo jednat pozdě. Víte o tom?
Jsem na radnici necelé dva roky. Nevím, s kým zástupci investora jednali. Předpokládám, že k nějaké
komunikaci dříve došlo, ale obsah neznám. Od doby, kdy jsem primátorem, město stanovilo konkrétní regulační
podmínky pro zástavbu pozemku.
* Existuje možnost, že investor podmínky nesplní a přesto obchodní komplex postaví?
To už je záležitost stavebního úřadu a mě nepřísluší se k tomu vyjadřovat. Naše působnost končí
stanoviskem města k projektu. Pokud podmínky splněny nebudou, stanovisko města bude negativní.
* Loni začali aktivisté připravovat návrh na referendum, které má plán na Corso Americká zastavit. Když jste se
o nápadu s referendem dozvěděl, co jste si myslel? Napadlo vás například, že to může být pro radnici průšvih?
Vnímal jste to jako nepříjemnost pro vedení města?
Návrh na vypsání referenda pro mě není ani nepříjemnost a ani průšvih. Referendum je jeden z
nástrojů, s jehož pomocí se může rozhodovat o některých záležitostech při správě obcí. Je to legitimní způsob,
jak chce část občanů Plzně vyjádřit svůj názor.
* Jenomže v kampani kolem referenda se přeci poukazuje na to, že radnice nezvládla svou roli, že dotčené
území, kde má stát obchodní komplex, nedokázala uhlídat. Kampaň kolem referenda v podstatě jde proti vedení
města.
To je přeci demokracie. Ani přesto, že kampaň je vůči vedení města kritická, nevnímám návrh na
vypsání referenda jako nepříjemnost.
* Magistrát navrhovatelům referenda vyškrtal zhruba čtvrtinu z téměř 15 tisíc podpisů pod návrhem. Aktivisté si
postěžovali, že některé podpisy byly škrtnuty neprávem. Tvrdili, že to bylo zdůvodněno údajnou nečitelností,
která ovšem byla podle nich sporná. Připouštíte, že v některých případech mohl být podpis neuznaný
neprávem?
Podpisy pro referendum se začaly sbírat loni v říjnu. Přípravnému výboru trvalo asi tři čtvrtě roku, než je
získal a nakonec se jednalo o více než patnáct tisíc záznamů. Magistrát měl pouze patnáct dní na posouzení
neboli kontrolu tohoto návrhu. Úředníci na tom pracovali s nadstandardním nasazením a jsem přesvědčen, že
na tom pracovali také s mimořádnou zodpovědností. Odmítám spekulace, že kontrola nesla znaky nějakého
neseriózního ovlivňování. Pokud má přípravný výbor výhrady k tomu, jak magistrát návrh posuzoval, mohou se
jeho členové obrátit na nezávislý soud a ten rozhodne.
* Oni nyní k soudu jít nemohou, protože pospíchají, když chtějí referendum prosadit souběžně s krajskými
volbami, jež se konají 12. a 13. října.
Přípravný výbor se nechce na soud obrátit, ačkoli na to má ze zákona dokonce výslovné právo. Nyní
údajně přípravný výbor pospíchá. Nicméně podpisy sbíral tři čtvrtě roku. Magistrát jedná tak, jak zákon ukládá,
a pokud má přípravný výbor pocit, že ne, ať se na nezávislý soud opravdu obrátí.
* Navrhovatelé referenda za zhruba týden podpisy doplnili a návrh opravili. Zároveň vás požádali o svolání
mimořádného jednání zastupitelů, kde by se o návrhu na referendum rozhodlo a určil by se termín hlasování. Už
máte jasno, jestli to zasedání svoláte?
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Vnímám zájem veřejnosti, vnímám, že je to téma, které část Plzeňanů považuje za hodně důležité. To
mě vede k rozhodnutí, že pokud návrh na referendum bude uznán magistrátem jako bezvadný, mimořádné
zasedání zastupitelstva k návrhu na vyhlášení referenda svolám.
* Pokud má být referendum souběžně s krajskými volbami, aby byla šance dosáhnout nutné účasti alespoň 35
procent plnoletých Plzeňanů, musí zastupitelé rozhodnout do 21. září. Uskuteční se tedy vámi svolané
zasedání do té doby?
Ve chvíli, kdy magistrát návrh prověří, rozhodnu. Jakmile bude návrh prověřen a označen za bezvadný,
jsem připraven svolat zastupitelstvo bezodkladně, velmi rychle, aby se konalo v nejkratším možném termínu.
* Pověřovali jste si z právního hlediska přípustnost navržených otázek? Je možné, že při jednání zastupitelů se
objeví argument, že jsou otázky nevhodné, a proto se hlasování nemůže konat?
Magistrát připraví pro jednání rady a zastupitelstva podklady včetně stanoviska k tomu, zda jsou otázky
takzvaně hlasovatelné. To znamená, zda navrhované otázky spadají do výčtu témat, o kterých se může místní
referendum vyhlásit.
* Takže tohle ještě nevíte?
Zatím takové posouzení nemáme. Na tom se začne pracovat, až bude jasné, zda je návrh na
referendum bezvadný.
* A jste pro to, aby se referendum konalo souběžně s krajskými volbami? Budete to prosazovat?
To už nebude záležet jenom na mě. O termínu rozhoduje zastupitelstvo.
* Ale jako primátor v tom můžete sehrát klíčovou roli.
Nebudu vystupovat proti tomu, aby se referendum konalo v termínu krajských voleb. Pokud to bude
možné stihnout.
* I vaši úředníci říkají, že to je možné stihnout. Jde tedy zejména o politickou vůli. Budete pro, aby se
referendum konalo v době krajských voleb?
Za sebe říkám, že pokud to bude možné, budu pro to, aby se referendum konalo s krajskými volbami.
* Jestliže se referendum uskuteční, bude platné a vyzní proti projektu Corso Americká, co by se mohlo dít? Máte
představu, jaké důsledky by to pro město mělo například ve vztahu k investorovi?
Takové situaci by musela předcházet řada kroků a je to zatím příliš daleko, než aby se daly nějak
konkrétněji předjímat důsledky referenda.
* Ale už jste se mohli třeba nějakého právníka zeptat, například jaký spor s investorem by hrozil a kolik peněz by
přitom mohlo být ve hře. Vy to netušíte?
Nyní je to jen hypotéza. Nicméně výsledek referenda je přinejmenším z pohledu rozpočtu města
rizikový. Zastupitelé před jednáním o referendu dostanou podklady, kde bude analýza možných dopadů. Ale
pokud budou zákonné podmínky k referendu splněny, zastupitelé jej vyhlásí.
* Pokud se referendum uskuteční, půjdete také hlasovat?
Určitě se ho zúčastním.
* A jak budete hlasovat?
Tak jako jindy to bude volba tajná, takže určitě nebudu sdělovat, jak budu hlasovat.
* A myslíte tedy, že je možné, abyste na otázky odpověděl kladně?
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Mohu jen říct, že se referenda zúčastním.
***
FAKTA Dění kolem referenda
říjen 2011 Aktivisté začali sbírat podpisy k návrhu referenda o projektu Corso Americká. únor 2012 Firma
Amádeus oznámila, že upravila podobu plánované stavby směrem k Americké třídě. červen 2012 Vedení Plzně
odmítá prodat investorovi zbývající pozemky, protože nebyly dodrženy podmínky týkající se vzhledu objektu.
srpen 2012 Aktivisté předali návrh na referendum magistrátu se zhruba 15 tisíci podpisy. Magistrát však
neuznal přibližně čtvrtinu podpisů. Během sedmi dnů aktivisté posbírali dalších téměř pět tisíc podpisů a
opravený návrh předali magistrátu. Aktivisté vyzývají zastupitele Plzně, aby o referendu jednali na
mimořádném zasedání.
Podle mě nelze jednoznačně říct, že veliká obchodní zařízení do centra města nepatří. » Jakmile bude návrh
prověřen a označen za bezvadný, jsem připraven svolat zastupitelstvo bezodkladně. »
Foto popis| Muž číslo jedna Plzeňský primátor Martin Baxa v rozhovoru pro MF DNES tvrdí, že referendu
bránit nebude a že není ani proti tomu, aby se konalo v době krajských voleb. „Pokud návrh na referendum
bude uznán magistrátem jako bezvadný, mimořádné zasedání zastupitelstva k návrhu na vyhlášení referenda
svolám.“
Foto autor| Foto: Ladislav Němec, MF DNES
Foto popis| Sporný návrh Návrh obřího obchodního komplexu Corso Americká narazil. Radnice jej odmítla kvůli
nesplnění podmínek města. Požaduje, aby byl objekt rozčleněn a nepůsobil jako souvislá veliká stavba od
Radbuzy až k odchodnímu domu Tesco.
Foto autor| Vizualizace: Amádeus Plzeň, a. s.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/04/61ab7db3c54de5c111f0dc1c03f38deb.asp

Referendum: Opozice chce svolat zastupitele
1.9.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

Krátce
PLZEŇ O svolání mimořádného zasedání zastupitelů Plzně k problému referenda o obřím obchodním komplexu
Corso Americká požádalo včera primátora Martina Baxu 18 opoziční zastupitelů města. Akci zorganizovala
TOP 09, aby zvýšila možnost konat referendum při krajských volbách 12. a 13. října. Aby bylo referendum
platné, musí se jej zúčastnit 35 % plnoletých obyvatel města. Ve velkých městech je těžké takové účasti
dosáhnout jindy než při volbách. Primátor Baxa uvedl, že konání referenda v době voleb bránit nebude.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/09/01/e7347fb37f22b56dcba2168714a2e99b.asp

Svolejte se kvůli referendu, žádají aktivisté konšely Plzně
Téma: Magistrát města Plzně

Plné znění zprávy

27

30.8.2012

Mladá fronta DNES Strana 2
Jaroslav Nedvěd

Kraj Plzeňský

Pouze jeden týden měli zastánci referenda na zajištění chybějících 2141 podpisů. Získali jich daleko více –
4894.
PLZEŇ Týden po tom, co magistrát Plzně odmítl kvůli chybám návrh na referendum o stavbě obřího
obchodního komplexu Corso Americká v centru Plzně, byl návrh opraven a včera začal druhý pokus jej prosadit.
Navrhovatelé především doplnili podpisy, které magistrát neuznal. Zároveň vyzvali primátora Plzně Martina
Baxu, hejtmana kaje Milana Chovance i jednotlivé zastupitele Plzně, aby se zasadili o svolání mimořádného
zasedání zastupitelstva Plzně, které by návrh projednalo a rozhodlo o termínu hlasování.
Zastáncům referenda jde o čas, protože chtějí, aby se hlasovalo souběžně s krajskými volbami 12. a 13.
října, kdy bude šance dosáhnout požadované účasti 35 procent voličů v Plzni, což je asi 47 tisíc lidí. V jiném
než volebním termínu je malá pravděpodobnost, že bude taková účast.
K prosazení referenda bylo zapotřebí téměř 13 400 podpisů plnoletých Plzeňanů. Aktivisté jich sice
získali téměř 15 tisíc, ale zhruba čtvrtinu magistrát neuznal a zastáncům tak chybělo 2141 signatářů. Sháněli je
týden. „Nasbírali jsme 4894 nových podpisů za sedm dní,“ oznámil včera jeden z navrhovatelů Martin Marek.
Opravený návrh aktivisté včera předali magistrátu, který bude písemnosti znovu prověřovat. Pokud úřad
nenajde vady, záležitost se dostane na jednání zastupitelů. Ti by rozhodli o termínu hlasování.
Martin Marek už včera připustil, že se zřejmě nepodaří dostat referendum na řádné zasedání zastupitelů
příští čtvrtek. „Je tedy možné svolat mimořádné zasedání. Aby se referendum mohlo konat souběžně s
krajskými volbami, je poslední termín 21. září,“ konstatoval Marek.
„Bude záležet na politické vůli. Budeme žádat hejtmana i jednotlivé zastupitele, aby podpořili svolání
mimořádného jednání. Primátor je může vyhlásit kdykoliv,“ uvedl další navrhovatel Petr Vaněk. Martin Marek
zdůraznil, že by magistrát měl podle zákona postupovat tak, aby zajistil co nejvyšší účast u referenda.
Primátor Plzně Martin Baxa tvrdil, že magistrát konání referenda nijak bránit nebude. „Svolání mimořádného
zastupitelstva nevylučuji,“ prohlásil Baxa. Upozornil, že nejprve musí návrh jako bezvadný uznat magistrát.
„Potom jsem připraven mimořádné zasedání svolat. Magistrát ani vedení města nečiní jakékoliv kroky, které by
měly konání referenda mařit,“ uvedl Baxa.
A jestliže bude návrh uznán, bude primátor podporovat, aby se referendum konalo souběžně s
krajskými volbami? „Pokud bude vše v pořádku a bude to termínově vycházet, já se tomu nebráním. Zákon
ukládá, aby byla mimo jiné zajištěna co nejvyšší účast na referendu. Nikdy jsem nepopřel, že by se mohlo konat
v termínu krajských voleb. Ale musí k tomu být splněny všechny náležitosti,“ konstatoval primátor. Ten přitom
upozornil, že náklady na konání referenda souběžně s krajskými volbami budou vyšší než v jiném termínu.
Magistrát by totiž musel například sehnat pro hlasování urny, protože většina těch, které má, by byla použita u
voleb.
Foto popis| Máme je Jeden z členů přípravného výboru referenda Martin Marek ukazuje, kolik podpisů se jim
podařilo sehnat za jeden týden.
Foto autor| Foto: L. Němec, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/30/eff908298e3043395374e90e8a6ea02b.asp

Co může přinést referendum? Spor s investorem o náhradu
30.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

PLZEŇ Co se může stát, pokud se v Plzni uskuteční referendum, které donutí zastupitele, aby zastavili sporný
projekt obřího obchodního komplexu Corso Americká?V první řadě by visel ve vzduchu konflikt města s firmou
Amádeus, která za projektem stojí a patří jí pozemek. Zástupci společnosti včera odmítli odpovědět na otázky,
jak by firma po negativním vyznění referenda postupovala.
Oznámili pouze, že přípravu referenda vnímají jako součást předvolebního boje a že jejich společnost
pracuje na úpravě projektu, aby vyhovoval požadavkům města.
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Nicméně je pravděpodobné, že v případě úspěchu odpůrců projektu v referendu by společnost žádala
finanční náhradu. Například za demolici domu kultury nebo zmařenou investici. Pravděpodobně by začal boj až
o stamilionové částky. Jeden z navrhovatelů referenda Martin Marek tvrdí, že pokud by se pozemek na základě
referenda v územním plánu změnil na území pro park, muselo by město pouze vyrovnat rozdíl, který by vznikl
poklesem ceny pozemku. Je však zřejmé, že investor by žádal víc.
Není vyloučeno, že pokud by referendum zmařilo plány investora, pozemek by zůstal delší čas ležet
ladem. Zástupce společnosti Jan Petřík se už o podobné možnosti zmínil v rozhovoru, který firma prezentuje na
svých internetových stránkách. Petřík tam mluvil o možném důsledku negativního postoje veřejnosti k projektu.
Je však možné, že by se společnost snažila najít pro ni výhodnější využití území.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/30/f83e79f308ce118b517dce496e6d270f.asp

Dnes naposledy sbírají podpisy pro referendum
28.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Pokud se plán na lidové hlasování nedostane na řádné jednání zastupitelů, padne návrh svolat mimořádné
jednání. Důvodem je snaha stihnout hlasování zároveň s krajskými volbami, kdy je šance na slušnou účast.
PLZEŇ V Plzni jde do velkého finále závod o prosazení referenda o sporném plánu postavit obří obchodní
komplex Corso Americká v době krajských voleb 12. a 13. října. Zřejmě pouze s volbami bude možné
dosáhnout potřebné účasti minimálně 35 procent plzeňských voličů. I proto už se otevřeně začalo mluvit o tom,
že kvůli časové tísni bude zapotřebí svolat mimořádné jednání zastupitelů.
Aktivisté ještě dnes naposledy plánují shánět další signatáře návrhu na referendum a zítra chtějí návrh s
novými tisícovkami podpisů, předat magistrátu. Ten pak bude návrh posuzovat podruhé. Poprvé neuznal téměř
čtyři tisíce ze zhruba patnácti tisíc podpisů.
Ale i když bude návrh nyní bezvadný a magistrát jej uzná, není jisté, zda se věc dostane 6. září na
jednání zastupitelů, v jejichž pravomoci je referendum vyhlásit a určit termín. Pokud se o referendu nebude
jednat při řádném zasedání zastupitelů, chtějí aktivisté žádat vedení města, aby bylo svoláno mimořádné
jednání samosprávy. Někteří zastupitelé už připustili, že pokud to bude zapotřebí, budou s mimořádným
zasedáním souhlasit.
Aktivistům po první kontrole návrhu na magistrátu chybělo 2141 podpisů, aby dosáhli potřebného počtu
13 339. „Odhaduji, že do pondělního večera budeme mít asi 2800 nových podpisů. Sbírat je budeme ještě celé
úterý. Pomáhají nám desítky dobrovolníků,“ sdělil jeden z navrhovatelů referenda Martin Marek.
Dnes přibude pod návrhem i podpis hejtmana kraje Milana Chovance. Ten už mezi signatáři návrhu
byl, ale magistrát jeho návrh neuznal. Chovanec včera tvrdil, že netuší, proč byl úřadem vyškrtnut, a slíbil, že
dnes se jeho podpis pod návrhem objeví znovu. Předseda kontrolního výboru zastupitelů Ondřej Ženíšek (TOP
09) řekl, že pokud bude návrh referenda v pořádku a nebude se o něm jednat na radnici příští čtvrtek, doporučí
TOP 09 svolat mimořádné zasedání zastupitelů. „Z počtu podpisů u návrhu referenda je vidět, že tady je hodně
občanů, kteří mají zájem o veřejné dění,“ uvedl Ženíšek. Ten doufá, že úřad zkontroluje nové podpisy tak
rychle, aby se o referendu mohlo hlasovat už příští čtvrtek. „Pokud ne, zástupci TOP 09 budou žádat svolání
mimořádného zastupitelstva,“ řekl Ženíšek.
Náměstek primátora Martin Zrzavecký, který je šéfem plzeňské ČSSD, řekl, že socialisté by proti
mimořádnému jednání zastupitelů nic neměli. „My referenda podporujeme. Nemám problém s tím, aby se k
důležitým věcem vypsalo referendum,“ sdělil Zrzavecký. Náměstek nevidí důvod, proč případný požadavek na
mimořádné jednání zastupitelů nepodpořit. „Ale musí být splněny všechny podmínky,“ konstatoval Zrzavecký.
***
»Sbírat podpisy budeme ještě celé úterý. Pomáhají nám desítky dobrovolníků. Martin Marek jeden z
navrhovatelů referenda
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/28/179684b732f90d21540c1a3552f72287.asp

Referendum? Je to lepší než jen mlčet
28.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zápisník
Stále častěji je v souvislosti s návrhem na referendum o obřím obchodním komplexu v Plzni slyšet děsivé vize o
tom, co by se mohlo stát, pokud hlasování sporný projekt zastaví. Že by to byl zásah do soukromé investice na
soukromém pozemku. Že bude investor žádat náhradu zmařené investice, účtovat miliony za demolici domu
kultury... Že přijdou žaloby, arbitráže...
Samozřejmě, že pokud se bude referendum konat a dopadne pro stavbu špatně, investor se naštve.
Možná by šel k soudu a třeba vymůže peníze. Ale na druhé straně vah by pořád ležel osud části Americké třídy
a nábřeží Radbuzy.
Myšlenka na referendum vznikla z obavy, že centrum Plzně utrpí. Ty obavy jsou oprávněné a
pochopitelné.
Plán na tak velký a tak sporný zásah do středu Plzně v posledních desetiletích nemá obdoby. Radnice sice
měla dost času i možností, aby cennou oblast uhlídala a nastavila pro ni pravidla pro vhodnější využití. Jenomže
svou roli nezvládla. Napravovat to nyní referendem je samozřejmě krajnost. Možná to nevyjde. Ale je to pokus
udělat alespoň něco. Je to lepší než jen mlčet.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/28/61259322f021b9c779a9eb7f5827c28f.asp

Podpořit referendum lze už jen do zítřka
27.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
(ban)

PLZEŇ
Už jen dva dny mohou lidé podepisovat petici za referendum proti stavbě OC Aréna/Corso Americká. Sběr
podpisů bude ukončen zítra, ve středu přípravný výbor vrátí návrh Magistrátu města Plzně k novému
posouzení. „Nutně potřebujeme každý podpis všech, kteří si referendum přejí. Z 2141 podpisů, které nám po
kontrole magistrátu chybí, jsme do konce víkendu nasbírali už 2000,“ informoval Martin Marek, zmocněnec
přípravného výboru, s tím, že výbor chce nasbírat čtyři tisíce nových podpisů, aby byla rezerva
nezpochybnitelná.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/27/e32ff07204f546b601823c3371531e59.asp

Boj o další podporu referenda. Neuznali ani podpis hejtmana
25.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Perný víkend mají před sebou aktivisté shánějící podpisy Plzeňanů k prosazení referenda o stavbě obřího
obchodního komplexu Corso Americká. Potřebují přes dva tisíce signatářů návrhu.
PLZEŇ Magistrát neuznal téměř čtyři tisíce podpisů na návrhu referenda, pod kterým bylo zhruba patnáct tisíc
podpisů. Zastáncům lidového hlasování, které má sporný projekt stavby obřího komplexu v centru Plzně
zastavit, tak chybělo 2141 podpisů lidí starších 18 let s trvalým bydlištěm v Plzni. Včera to oznámil jeden z
navrhovatelů referenda Martin Marek.
Aktivisté chybějící podpisy sbírají od středečního rána. Pospíchají především proto, že chtějí prosadit,
aby se referendum uskutečnilo 12. a 13. října, kdy se odehrají krajské volby. Tehdy totiž bude velká šance, že
se referenda zúčastní 35 procent plnoletých Plzeňanů, což je podmínka platnosti referenda.
Nemají šanci ověřit správnost
„V poledne jsme už měli 1300 nových podpisů,“ prohlásil včera Marek. Ten potvrdil, že lidé sbírající podpisy nyní
zájemce důsledně upozorňují, že návrh nesmí nikdo podepsat víc než jednou a že se musí jednat pouze o
signatáře s trvalým bydlištěm v Plzni. „Naše nevýhoda je, že nemáme možnost kontrolovat uvedené údaje.
Nemáme jak ověřit, zda tam nejsou chyby,“ konstatoval Marek.
Zastánci referenda potřebovali pro svůj návrh 13 339 podpisů a dodali jich téměř 15 tisíc. Úřad jich ale
uznal jen 11 198. Někteří lidé se totiž podepsali vícekrát, někteří signatáři nemají trvalé bydliště v Plzni nebo
byly u někoho údaje vyplněny nečitelně.
Kuriózní je, že kontrolou neprošel ani podpis hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance. A proč
nebyl uznán? „Nevyplnil dobře údaj o bydlišti. Místo adresy je tam vlnovka,“ řekl Marek.
Aktivisté původně plánovali, že opravenou žádost o referendum znovu doručí magistrátu v pondělí.
Teď připouštějí, že to bude později, protože potřebují získat velký počet podpisů a plánují si vytvořit i rezervu.
Zároveň budou kontrolovat, zda magistrát neuznané podpisy odmítl oprávněně. U některých totiž jejich
odmítnutí zpochybnili okamžitě.
Zástupci magistrátu už ve středu řekli, že návrh na referendum má vady, ale které to jsou, oznámili až
včera. Kromě nedostatku uznatelných podpisů bylo za chyby označeno uvedení nepřesné adresy u člena
přípravného výboru a skutečnost, že jeden z osmi členů výboru měl adresu mimo Plzeň. Zapotřebí jsou však
pouze tři členové výboru.
Magistrát obstrukce vylučuje
Právnička renomované organizace Transparency International Radka Pavlišová uvedla, že postup magistrátu
byl nezákonný. „Magistrát má na kontrolu návrhu na vyhlášení referenda 15 dní. Pokud shledá, že návrh má
vady, musí magistrát okamžitě zmocněnci přípravného výboru sdělit, jaké jsou to vady,“ konstatovala
Pavlišová. Statutární města mají postupovat tak, aby byla zajištěna co nejvyšší účast na hlasování. „To
znamená postupovat rychle a nečinit žádné obstrukce,“ upozornila Pavlišová.
Vedoucí odboru vnitřních věcí magistrátu Petr Triner kritiku postupu úřadu odmítl. „Jsem přesvědčen,
že je naprosto v souladu s legislativou. Kolegové té věci věnují maximální úsilí,“ prohlásil Triner. Ten ujišťoval,
že se magistrát obstrukcí nedopouští a že zaměstnanci magistrátu nebudou zdržovat kontrolu opraveného
návrhu.
Pokud úřad návrh napodruhé uzná jako bezvadný, dostanou jej na stůl zastupitelé Plzně. Ti by měli
referendum vyhlásit a určit jeho termín.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/25/806d5b99a06691d3642ec3b381c3f11a.asp
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Už jako dítě jsem radši stavěl, než bořil, říká architekt Soukup
25.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová

Architekt Jan Soukup měl k architektuře blízko už od dětství. Protože jej zajímala i historie, zaměřuje se
především na rekonstrukce památek. Je podepsaný pod opravou desítek z nich.
PLZEŇ Zatímco mnozí mají plzeňského architekta Jana Soukupa spojeného především s rekonstrukcemi
Velké synagogy v Plzni, Měšťanské Besedy nebo náměstí Republiky, on považuje za podstatnější něco
jiného. Vyzdvihuje činnost dvou neziskových sdružení Klášter Chotěšov a Sdružení pro obnovu památek
Rokycanska, která vede. Rekonstrukci památek totiž považuje za nesmírně důležitou. „Památky jsou naše
paměť. Ukazují, co za námi zůstalo, co se osvědčilo. Pokud se něco neosvědčilo, zmizelo to,“ konstatuje
Soukup, který letos získal ocenění Plzeňská ikona. Tuto paměť je podle něj třeba obnovovat a zároveň i
využívat.
„Je to podobné jako s rodinnými alby. Jsem přesvědčen, že i je člověk ke svému životu potřebuje.
Potřebuje znát svou babičku, potřebuje vědět, kdy se narodil. To jsou věci, které zamezují pocitu vykořeněnosti,“
je přesvědčen uznávaný architekt. Památky podle něj naši společnosti určitým způsobem „testují“. „Pokud se
nezajímám o svou rodinu a místo narození, je jasné, že se nebudu zajímat o svou minulost, nebudu ctít ani svou
budoucnost. Já si ale myslím, že bychom své památky měli zachovávat a odrážet se od nich,“ míní Soukup.
Iniciativu na sebe vzala řada lidí
Architekt pozoruje, že se přístup veřejnosti k opravě památek mění. V devadesátých letech se lidem snadněji
sháněly peníze na opravy, mnoho lidí ale čekalo až na nějakou direktivu, pokyn. Postupně začali zjišťovat, že
iniciativu opravdu musí vyvinout sami, jinak místu nikdo nepomůže. Řada lidí na sebe iniciativu opravdu vzala.
Jan Soukup je toho příkladem. V čele Sdružení pro obnovu památek Rokycanska zachránil kromě
památek na Rokycansku třeba i kostel U Ježíška v Plzni, díky sdružení se začalo pracovat také na opravě
kostela v Plané nade Mží. A druhé občanské sdružení Klášter Chotěšov sehnalo na obnovu této významné
památky už 50 milionů korun. „Nedá se říct, že bychom jej zachránili, ale snažíme se, aby ‚přestál‘ dobu, která je
mu nepříznivá, a v budoucnu se dočkal smysluplného využití.“
Centrum bylo stranou zájmu
Ač většinu času soustředí na rekonstrukce, nebrání se ani stavbám zcela novým. „Samozřejmě se ale musí
jednat o stavby, které zachovávají kontext místa a které k prostředí ladí,“ upozorňuje Soukup, který například
jako autor rekonstrukce náměstí patřil od začátku k zastáncům nových kašen. Podobných projektů by ale podle
něj centrum potřebovalo mnohem více.
Člověk zpravidla v historii „vrstvil“. Pokud dům už nebyl životaschopný, zbořil se a místo něj lidé
postavili nový. „V době komunismu jsme ale zažili něco jiného. Zbořila se klidně celá čtvrť, místo níž se udělala
silnice a kolem už bylo prázdno. Toho si můžeme všimnout i v centrální části města. To je právě ono opuštění
kontextu, a to je jednoznačně špatné,“ popisuje Jan Soukup s tím, že z takových míst vyprchal život. Jedním z
takových je podle něj oblast U Jána. „To bylo živé, lidé sem přicházeli, mohli se tu zastavit, promluvit si. A teď?
Teď se tam zastaví maximálně ten, kdo sem zabloudí,“ pozastavuje se architekt.
Už v devadesátých letech jej mrzelo, že město se mění především na periferiích. „V centru se
opravovaly fasády domů, vznikaly krámky, to ano. Ale město tvoří domy a žádný zajímavý dům do centra města
až na výjimky nepřicházel. I nyní máme v centru nezastavěné plochy po bourání,“ popisuje Soukup a jako
příklad uvádí třeba proluku před budovou Pedagogické fakulty. Odpovědnost tedy podle něj bude nyní
především na těch, kteří do centra vstupují.
Položen byl již základní kamen nové budovy divadla, staví se Palác Ehrlich a pominout se nedá ani
projekt obřího komplexu Corso, proti němuž Soukup vystupuje. „Corso má v sobě větší obchodní plochy, než
jaké jsou v celé centrální oblasti. Je jasné, jaký to bude mít vliv,“ říká Jan Soukup s tím, že pro obchodníky i pro
zákazníky bude přesunutí drobných krámků pod jednu střechu výhodné. „To by ale mělo dalekosáhlé důsledky.
Nejde jen o samotný přesun obchodů či restaurací. Důležitá je ekonomická aktivita, která podmiňuje další
regeneraci domů. Každý majitel si musí vydělat na to, aby zhruba každých dvacet let objekt opravil, udělal mu
třeba nové fasády,“ zamýšlí se Soukup s tím, že v opačném případě hrozí úpadek celé oblasti.
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„Vždy žiju tím, co právě dělám“
Jan Soukup tíhl k architektuře již od útlého dětství. Vzpomíná, že mu jako dítěti bylo blízké vytvářet si různé
stavby z kostek. „Strašně rád jsem si hrál s kostkami, neustále jsem něco stavěl. Bylo mi to mnohem bližší než
něco bořit,“ přibližuje s úsměvem. Vystudoval stavební průmyslovku, na architekturu se ale dostal až s
několikaletým zpožděním. Nedostal totiž doporučení. Na vysněnou školu pronikl až jako stipendista
Stavoprojektu, v němž pracoval. A protože ho už od dětských let zajímala historie, jakmile to bylo možné, začal
se soustřeďovat přímo na rekonstrukce památek. Tou první byla rekonstrukce Západočeského muzea, která
trvá už od roku 1984.
Následoval Františkánský klášter, jehož oprava byla dokončena letos v červnu. A jak Jan Soukup říká,
protože v mysli má zpravidla aktuální projekty, Františkánský kostel mu vytane jako důležitá stavba. „Na co jsem
obzvlášť pyšný? Vždycky žiju tím, co dělám. Když v červnu po 18 letech skončila rekonstrukce Františkánského
kostela, byl jsem opravdu šťastný,“ říká Soukup a v jeho tváři je patrné dojetí.
A která stavba by si podle něj rekonstrukci zasloužila? Z plzeňských staveb prý jednoznačně
městské lázně. „To je zajímavá a kultivovaná budova, která může mnohé nabídnout,“ je přesvědčen architekt
Jan Soukup.
***
SERIÁL Nadhled Hosty pravidelné rubriky regionální přílohy MF DNES jsou zajímaví lidé z Plzeňského kraje,
které jejich práce, zkušenosti a zážitky opravňují dívat se na život kolem nás s patřičným odstupem. Setkáváme
se s nimi v kavárně CrossCafe BCB v nejvyšším patře jediné plzeňské výškové budovy, kde je Plzeň jako na
dlani.
FAKTA Kdo je Jan Soukup Narodil se v roce 1946. Jako stipendista Stavoprojektu vystudoval architekturu. V
roce 1991 založil společnost Atelier Soukup, která zprvu pracovala jako Architektonická a projekční kancelář
Ing. arch. Jana Soukupa. Základním zaměřením ateliéru je obnova památek a individuální výstavba od bytové
po komerční. Soukup je předsedou občanských sdružení na obnovu památek Rokycanska a Klášter Chotěšov.
Je autorem mnoha článků, přednášek a výstav o historické architektuře. Podepsaný je také pod knihou
Ohrožené kostely, je spoluautorem knihy Kostely Starého Plzence a Živé kameny litického kostela. Soukup byl
letos zvolen Plzeňskou ikonou. Až do konce září je na zámku v Chanovicích k vidění výstava jeho obrazů. Více
informací na www.atelier-soukup.cz.
„Památky jsou naše paměť. Ukazují, co za námi zůstalo, co se osvědčilo. Pokud se něco neosvědčilo, zmizelo
to.“ »
Foto popis| Jan Soukup Plzeňský architekt se zaměřuje na historické a církevní objekty, podílel se na opravách
desítek z nich.
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/25/c90e8156061f2825dd3843c7a7838a10.asp

Napětí i spěch. Z prosazování referenda se stal boj s časem
23.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zastáncům lidového hlasování, které má zarazit sporný projekt obřího komplexu Corso Americká v Plzni, začaly
zběsile tikat hodiny. Zdržení vážně ohrožuje jejich šance na úspěch.
PLZEŇ Je možné, že i když budou navrhovatelé referenda o projektu Corso Americká hodně rychlí, nestihnou
prosadit, aby se v referendu hlasovalo zároveň s krajskými volbami 12. a 13. října.
Plán navrhovatelů referenda komplikuje skutečnost, že magistrát našel v jejich návrhu tři chyby. Roman
Matoušek z magistrátu řekl, že jednou z nich je nedostatečný počet podpisů, které lze uznat. Takových musí
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být bezmála 13 400. Matoušek odmítl upřesnit, kolik jich chybí, a tvrdil, že to magistrát uvede až v oficiální
reakci na návrh referenda, což by mělo být zítra.
Objevené chyby znamenají pro zastánce referenda kritické zdržení. A pokud nezvládnou prosadit
hlasování s krajskými volbami, výrazně klesnou jejich šance, že o Corsu Americká přijde hlasovat 35 procent
voličů v Plzni, což je nutné, aby bylo referendum platné.
Kritici projektu Corso Americká zdůrazňují, že by komplex zhoršil dopravní podmínky i životní prostředí
v centru Plzně. Proto chtějí zastupitele referendem zavázat, aby využili všech svých možností a plán
společnosti Amádeus zastavili. Pod návrhem na referendum bylo zhruba 15 tisíc podpisů. Část jich však
neprošla kontrolou. Proč? „Celá řada lidí se podepsala vícekrát,“ uvedl Matoušek jeden z důvodů. Navíc někteří
z podepsaných nemají trvalé bydliště v Plzni.
Zastánci referenda začali chybějící podpisy, kterých budou podle neoficiálních informací potřebovat
stovky, sbírat už včera. Za dopoledně jich měli přibližně tři stovky.
Navrhovatelé referenda dostanou minimálně sedm dnů na to, aby chyby napravili. Magistrát pak bude
návrh kontrolovat znovu a bude na to mít patnáct dnů. Už jenom tyto termíny napovídají, že návrh nemusí být
připraven včas, aby jej projednali zastupitelé na svém zasedání 6. září. Vyhlásit referendum přitom musí oni,
stejně jako určit termín.
„Pokud nebude možné stihnout řádné zasedání, požádáme o svolání mimořádného jednání. Jestliže by
se mělo referendum konat s krajskými volbami, je na jeho vyhlášení čas do 21. září,“ uvedl jeden z navrhovatelů
Martin Marek.
Tajemnice magistrátu Dagmar Škubalová tvrdila, že úřad nebude vyřizování návrhu zdržovat.
Ujišťovala, že opravený návrh se začne kontrolovat okamžitě po dodání. „Jakmile jej doručí, začne běžet lhůta,“
uvedla. Zastánci referenda chtějí opravený návrh dodat magistrátu už v pondělí. Tehdy ovšem bude do
nejbližšího zastupitelstva zbývat pouze jedenáct dnů a magistrát bude mít na kontrolu víc než dva týdny.
Rozhodující tedy bude, jak se úředníci k záležitosti postaví. I kdyby byli rychlí, bude ještě záležet na přístupu
politiků k projednání v zastupitelstvu. Je přitom pravděpodobné, že vedení města nebude chtít šance
navrhovatelů referenda na úspěch jakkoliv zvyšovat. Například proto, že odpůrci projektu Corso Americká
radnici vyčítají selhání, protože se nepostarala o vhodnější využití významného pozemku v centru Plzně.
Například primátor Martin Baxa se odmítá vyjadřovat k tomu, zda by se mohlo referendum konat zároveň s
volbami.
» Více na straně B3
***
»Souhlasíte se stavbou Corsa Americká? Jste proti? A proč? Pište na redplz@mfdnes.cz
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Referendum má šanci jen při volbách
23.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

U soudů zastupuje dost často organizátory místních referend a říká, že je úspěšný. Řeč je o právníkovi Luďku
Šikolovi z advokátní kanceláře Šikola a partneři, která pracuje pro zájemce v celé zemi.
Luděk Šikola spolupracuje i s občanským sdružením Ekologický právní servis. Právě s tím se radil na znění
otázek přípravný výbor plzeňského referenda o obchodním centru Corso na Americké třídě.
* Říkáte, že úspěšnost u soudů máte dosti vysokou. Čím je to dáno a o jaké spory se jedná?
Jde o případy, kdy zastupitelstvo obce nebo města mělo referendum vypsat a nevypsalo ho. Většinou je
v tom ze strany zastupitelstva něco nezákonného a u soudu se na to přijde. Pak soud referendum vyhlásí za
zastupitelstvo.
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* Přístup města k referendu v Plzni na mě působí tak, že se snaží přípravu co nejvíce oddalovat. Jaký je
nejčastější důvod protahování?
Pokud se toto děje, tak za tím nejčastěji stojí ekonomické zájmy politiků. Protože když v kauze politici
nemají žádný zájem, tak referendum klidně vyhlásí.
* Přípravný výbor chce plzeňské referendum spojit s podzimními volbami. Zdá se, že oddalování má vést k
tomu, aby se do voleb nestihlo vyhlásit. Může to být jeden z důvodů?
Ano, už jsme to také zažili. Protože zvlášť ve velkých městech, jako je Plzeň, referendum nemá šanci
na úspěch, pokud neproběhne dohromady s volbami.
* Zažil jste v nějakém velkém městě referendum, které by dopadlo ve prospěch záměru přípravného výboru?
Největším městem, kde bylo referendum platné a úspěšné, byl Tábor, kde bylo kolem roku 2000.
* Ale Tábor není velikostí srovnatelný s Plzní.
V tak velkém městě jako Plzeň se nikdy platné a úspěšné referendum neuskutečnilo. I v Brně se
konalo, a přestože přišly desítky tisíc lidí, tak to bohužel nestačilo ani k tomu, aby referendum bylo platné. Je to
dáno i tím, že český povahový rys je nestarat se moc o veřejné věci.
* Pokud se v Plzni nepodaří referendum vypsat s krajskými volbami, dá se pak spojit s lednovými
prezidentskými?
Ano, když budou v Plzni kolem referenda panovat obstrukce a nepodaří se vyhlásit ho s krajskými
volbami, tak není problém, aby přípravný výbor návrh na vyhlášení referenda vzal a podal ho na zastupitelstvo s
požadavkem, ať se vyhlásí s prezidentskými volbami.
***
Anketa Hlasovali byste v referendu proti stavbě Corsa?
Vít Kašpar 20 let » Raději něco zajímavějšího V referendu bych byl proti. Myslím, že by proběhnout určitě mělo.
Namísto kostky z panelu - dalšího obchodního domu - bych navrhoval něco architektonicky zajímavějšího.
Rozhodně by tam také měla být nějaká zeleň.
Jiří Rorčička 41 let » Kdybych mohl, hlasuji Bohužel, nejsem občanem České republiky, ale kdybych byl,
hlasoval bych proti. S výstavbou nového obchodního domu nesouhlasím. Naopak jsem zastáncem názoru, že
Kulturní dům mohl na starém místě zůstat.
Marie Šípková 66 let » Chtěla bych klidovou zónu V referendu bych hlasovala proti. Jelikož jsem starší člověk,
byla bych raději za klidovou zónu, namísto nákupního centra.
Karel Teplár 34 let » Nejlepší by byl park Petici za referendum jsem už podepsal. A byl bych raději za park.
Nákupních center je v Plzni už dost, když někdo chce jít nakupovat, ať jde do Tesca nebo Plazy.
Anna Fictumová 20 let » Nový obchoďák mi nevadí Souhlasím s hlasováním, nicméně s výstavbou nového
obchodního domu problém nemám. Ráda bych ale měla alespoň nějakou představu, jak bude vypadat. Návrhy
jsem žádné neviděla.
FAKTA
Podmínky referenda
* Pod návrhem na vyhlášení referenda v Plzni musí být podepsáno 13 339 lidí s trvalým bydlištěm v Plzni,
starších 18 let, což je desetina voličů ve městě
* Pokud má být referendum v Plzni platné, musí se jej zúčastnit 35 % voličů (zhruba 47 tisíc lidí). Odpůrci by
uspěli, jestliže by proti projektu hlasovalo 25 % voličů, což je přibližně 33 tisíc lidí.
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Otázky pro referendum
* 1. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby
nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?
* 2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro území
ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně? Při
hlasování není nutné odpovídat na obě otázky, stačí vyjádření k jediné z nich.
»Pod návrhem na vyhlášení referenda o výstavbě obchodního centra Corso Americká v Plzni musí být
podepsáno 13 339 lidí s trvalým bydlištěm v Plzni, starších 18 let, což je desetina voličů ve městě.
»Pokud politici oddalují referendum, tak za tím nejčastěji stojí jejich ekonomické zájmy. Když je nemají, tak
referendum klidně vyhlásí.
O čem se v minulosti také hlasovalo
2004 - Ve Velkém Malahově se uskutečnilo referendum o stavbě velké slepičárny. Výsledek vyzněl pro stavbu,
ale soud referendum neuznal, protože radnice neoprávněna zmanipulovala navržené otázky.
2007 - V několika obcích v okolí vojenského újezdu Brdy se konala referenda o plánu postavit americký radar.
Všechna hlasování vyzněla proti radaru.
2008 - V Němčovicích na Rokycansku lidé v referendu schválili vyhlášku omezující provoz sekaček o víkendu.
2009 - Ve Stříbře na Tachovsku se hlasovalo o plánu postavit nedaleko města větrné elektrárny. Hlasování
nebylo platné, protože účast při referendu byla malá.
2009 - Obyvatelé Dýšiny a Nové Huti u Plzně odmítli záměr vybudovat nedaleko obce sklad pohonných hmot.
2009 - V Chotíkově u Plzně lidé hlasovali o plánu postavit u obce spalovnu. V referendu těsně vyhráli zastánci
spalovny.
2012 - V Dýšině u Plzně většina účastníků referenda hlasovala proti záměru rozšířit u obce plnírnu plynových
lahví.
(ned)
Foto popis| Zájemci včera v centru Plzně podepisovali petici za vyhlášení referenda proti výstavbě Corsa
Americká.
Foto autor| Foto: Ladislav Němec, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/23/6ed5631a466f0d16b775ee0c12acc277.asp

Kritici Corsa Americká zřejmě budou potřebovat víc podpisů
22.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
(ned)

Magistrát k návrhu na referendum promluví až dnes
PLZEŇ Až dnes se zástupci magistrátu Plzně vyjádří k návrhu na referendum, které má zastavit sporný
projekt výstavby obřího obchodního komplexu Corso Americká. Jedná se především o to, zda návrh na
referendum splnil náležitosti, aby jej mohli v září projednat zastupitelé. Zřejmě nejdůležitější bude, kolik z téměř
patnácti tisíc podpisů pod návrhem úřad uzná. Nejnižší nutný počet je zhruba 13 400 a kontrola měla být hotova
včera. Zástupci magistrátu nicméně odmítli zveřejnit konkrétní informace dřív, než výsledky prověrky předají
zmocněnci navrhovatelů Martinu Markovi. Ten včera sdělil, že podle neoficiálního vyjádření z magistrátu budou
navrhovatelům referenda scházet zhruba čtyři stovky podpisů. Ty chtějí odpůrci projektu Corso Americká začít
sbírat okamžitě, aby podmínku co nejdřív splnili. Na to dostanou od magistrátu čas.

Plné znění zprávy

36

Navrhovatelé referenda chtějí, aby záležitost projednali zastupitelé 6. září. Žádají, aby se pak hlasovalo
zároveň s krajskými volbami 12. a 13. října.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/22/03d2277e79e8906f1a80f2307461f3b8.asp

Referendum o Corsu? Magistrát oznámí, zda podpisy stačí
21.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

PLZEŇ Den D. I tak lze nazvat dnešek v souvislosti s referendem, které v Plzni prosazují odpůrci výstavby
obřího obchodního komplexu Corso mezi Americkou třídou s Denisovo nábřežím v Plzni. Právě dnes má totiž
magistrát oznámit, zda byl návrh na referendum, které má kontroverzní projekt zastavit, podán řádně a zda je
pod ním podepsaný dostatečný počet Plzeňanů, což znamená přibližně 13,5 tisíce obyvatel města starších 18
let.
Navrhovatelé sice nasbírali 14 768 podpisů, ale všechny úřad nemusí uznat. I když ale bude podpisů
dost, nebudou mít kritici projektu Corso Americká vyhráno.
Návrh na referendum musí schválit zastupitelé. Ti také rozhodnou, zda se bude hlasovat v říjnu zároveň
s krajskými volbami, jak požadují navrhovatelé. Termín má přitom zásadní význam. Pokud nebude referendum s
volbami, je pravděpodobné, že nepřijde hlasovat alespoň 35 procent voličů, což je nutná podmínka k uznání
referenda. Krach lidového hlasování by se mohl některým politikům zamlouvat. Referendum totiž nemíří pouze
proti samotnému projektu, ale také proti vedení radnice, která nedokázala spornému plánu včas předejít.
Kritici projektu, za kterým stojí společnost Amádeus, se obávají, že komplex zhorší životní prostředí v
centru Plzně nebo negativně poznamená podnikání v centru města. Architekti také kritizují komplex, který byl
naplánován jako obrovský kolos a do území se nehodí.
Roman Matoušek z magistrátu ještě včera tvrdil, že kontrola návrhu na referendum není ukončena. „Je
tam téměř patnáct tisíc podpisů, to není jednoduchá věc,“ prohlásil. Nicméně na dnešek už rozpravu o výsledku
kontroly slíbil.
Pokud magistrát dnes oznámí, že uznal méně podpisů, než je třeba, musí navrhovatelé rychle posbírat
další. „Dostali bychom na to minimálně sedm dnů. Jsme na to připraveni a okamžitě bychom začali sbírat
chybějící podpisy,“ uvedl zástupce navrhovatelů Martin Marek.
Kromě problémů s podpisy může referendum zkomplikovat spor o přípustnost otázek. První otázka se
ptá, zda mají zástupci města v rámci svých možností udělat vše, aby projektu zabránili. Druhá otázka se táže,
zda má být územní plán Plzně změněn tak, aby bylo dotčené území vyhrazeno pro zeleň. Martin Marek tvrdí,
že otázky jsou regulérní. „Takové otázky už byly použity v několika referendech a prošly také posouzením soudy
včetně soudu ústavního. Otázky byly vybrány právě tak, aby byly přípustné,“ konstatoval Martin Marek. Někteří
politici i architekti ale kritizovali skutečnost, že má referendum prosadit změnu zastavitelného území na území
pro zeleň, což se prý pro dané místo nehodí. Marek upozorňuje, že navrhovatelé referenda nechtějí na místě
navždycky zeleň. „Ale chceme tím dát prostor pro urbanistickou soutěž na to, co by na pozemku mohlo vyrůst.
Změnit rozhodnutí dané referendem lze po dvou letech opět hlasováním. Takže by potom Plzeňané mohli
ovlivnit, co tam bude,“ sdělil.
Martin Marek netají, že pro navrhovatele referenda je klíčové, zda se bude konat v době krajských voleb
12. a 13. října. Primátor Plzně Martin Baxa se zatím k termínu referenda odmítal vyjadřovat. „Návrh stále
prověřuje magistrát a teprve budeme seznámeni se závěrem,“ řekl Baxa. Ten nechtěl mluvit ani o tom, zda
návrh na referendum posoudí zastupitelé 6. září, kdy zasedají. „K prověřování jsou stanoveny nějaké lhůty.
Uvidí se, jestli to vyjde, nebo nevyjde,“ konstatoval.
Baxa se zdráhal odpovědět i na dotaz, zda bude bránit tomu, aby se referendum konalo souběžně s
krajskými volbami. „To je předčasné. Je to zbytečná spekulace,“ řekl primátor.
Foto popis| Model Jeden z návrhů na nové centrum.
Foto autor| Zdroj: Amádeus Plzeň, a. s.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/21/dc773788b2e2a5e5101530ba452271da.asp

Nemusel jsem přemýšlet o tom, co by bývalo lepší udělat jinak
11.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

»Nadhled Plzeň mohla být měsíc bez vody. I tak vzpomíná na povodně 2002 tehdejší plzeňský primátor Jiří
Šneberger. Povodně z roku 2002 jsou něčím, co mu zůstane v srdci až do smrti. Tak vzpomíná na ničivý živel
tehdejší plzeňský primátor Jiří Šneberger. „Přišlo to znenadání a člověk se musel vypořádat s věcmi, o
kterých si myslel, že nikdy nebude muset dělat. Třeba rozhodovat o bytí a nebytí ostatních,“ vypráví exprimátor
a vzpomíná i na nejsložitější rozhodnutí během povodní.
Krizovému štábu prý hodně zamotala hlavu lávka vedoucí od bývalého Domu kultury Inwest přes
Radbuzu.
„Voda tlačila na lávku a kdyby se kolos z nábřeží utrhl, tak mohl porazit všechny mosty až bůhvíkam. Uvažovali
jsme o tom, že povoláme těžkou techniku, tanky a že lávku budeme držet ocelovými lany. Nakonec statici řekli,
že by to měla lávka vydržet a měli pravdu,“ zavzpomínal primátor na jeden ze stresujících momentů. Výhodou
podle něj bylo, že voda kulminovala relativně krátkou dobu, asi čtyři hodiny,“ připomněl Šneberger.
Rychlá evakuace je lepší
Dalším rozhodnutím, o jehož načasování se dodnes hodně polemizuje, bylo vystěhování nejvíce postižené
plzeňské čtvrti Roudná, kde padlo několik domů. Někteří postižení lidé totiž dodnes říkají, že dostali avízo
pozdě. „Kdybychom to udělali ve velkém časovém předstihu, tak by lidé mohli začít panikařit, stěhovat nábytek,
auta, mohla by vzniknout dopravní zácpa a v momentě příchodu velké vody mohlo dojít k mnohem větším
škodám, než když lidé těsně před příchodem vody vzali nejnutnější věci a odjeli,“ obhajuje rozhodnutí krizového
štábu exprimátor, který i díky povodním dostal o tři měsíce později v komunálních volbách hodně preferenčních
hlasů.
„V kanceláři bych nevydržel“
Primátor zavzpomínal i na další dnes už zapomenutý moment. „Když kulminovala voda na Radbuze, byla
zhruba deset centimetrů pod ochranou hrází u městské vodárny. Kdyby voda hráz přetekla a zatopila úpravnu
vody, mohla Plzeň být až měsíc bez vody,“ vypráví. „Musel by se vypustit celý systém, kompletně vyčistit celý
vodovodní řad, což by bylo složité a komplikované,“ podotýká exprimátor.
Nikdy prý nepřemýšlel o tom, co by udělal při povodních jinak. „V Plzni na rozdíl třeba od Prahy nedošlo k
dramaticky velkým škodám. Možná kdyby tu někdo zemřel nebo vznikla obří škoda, tak bych tímto směrem
přemýšlel,“ dodává Šneberger.
Právě jeho bylo během povodní hodně vidět v ulicích v obřích černých gumovkách a tričku. Celá řada
lidí mu pak říkala, že to byl politický tah. On to ale odmítá. „To tak není, já jsem cítil, že ti lidé potřebují nějakou
podporu. V ulicích byla spousta dobrovolníků, kteří pytlovali, pomáhali. Tehdy se ukázalo, že Plzeňáci jsou
výjimeční, mají k městu mnohem silnější vztah než jinde. Pracovali bez nároku na cokoli, aby Plzeň zachránili.
A já si říkal, že moje povinnost je tam být, aby viděli, že v tom nejsou sami,“ vypráví velmi oblíbený primátor
Šneberger. Dnes už není ani na kandidátce do krajských voleb. Šneberger svoje angažmá v ulicích v době
povodní vysvětluje i tím, že aby mohl rozhodovat, potřeboval situaci vidět z vlastního pohledu. „Povodňový štáb
se scházel každé tři hodiny a bylo třeba, aby člověk znal situaci z místa. Navíc jsem chtěl, aby lidé viděli, že
nesedíme někde v kanceláři a neřídíme to od stolu. Navíc bych v kanceláři nevydržel,“ vzkazuje svým tehdejším
kritikům Šneberger známý tím, že ani během zasedání krizového štábu si nedokázal odříci cigaretu. A to mu
zůstalo dodnes.
„Povodně mohly hrát v komunálních volbách svou roli, protože jsem dostal hodně hlasů já i náměstek
Kalous. Ale o čtyři roky později dostala ODS ještě víc hlasů, a to už jsem nekandidoval,“ připomíná.
V souvislosti s velkou vodou Šneberger zdůrazňuje, že je vděčný předešlým generacím, které
nedovolily v Plzni stavět v zátopových územích. „Nikdy nedošlo k tomu, co se třeba na Moravě dělo běžně -že
se stavělo do starých koryt řek. A to Plzeň zachránilo. Na Moravě padla při velkých povodních na konci 90. let
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celá řada domů a vesnic právě proto, že stály v bývalých korytech. Problém totiž je, že když se voda dostane na
nějakou hranici, tak se vrátí tam, kudy tekla tisíce let,“ připomněl exprimátor.
***
SERIÁL
Nadhled Hosty pravidelné rubriky regionální přílohy MF DNES jsou zajímaví lidé z Plzeňského kraje, které
jejich práce, zkušenosti a zážitky opravňují dívat se na život kolem nás s patřičným odstupem. Setkáváme se s
nimi v kavárně CrossCafe BCB v nejvyšším patře jediné plzeňské výškové budovy, kde je Plzeň jako na dlani.
FAKTA
Kdo je Jiří Šneberger Absolvent VŠSE v Plzni pracoval v letech 1986-1991 jako analytik ve Škodě Plzeň. Od
roku 1991 do 1994 byl členem privatizační komise a v dalších čtyřech letech šéfem pracoviště Fondu národního
majetku v Plzni. Zastupitelem Plzně za ODS byl od roku 1994. V roce 1998 se stal primátorem města Plzně a
ve funkci byl až do roku 2004, kdy získal křeslo senátora za část Plzně a jižní Plzeňsko. Od roku 2008 je
předsedou plzeňské ODS. V roce 2010 neobhájil mandát v Senátu, byl ale zvolen zastupitelem Plzně. V letech
2009-2011 byl předsedou a nyní je místopředsedou představenstva Plzeňských městských dopravních
podniků, od roku 2011 členem dozorčí rady firem Mero a Rencar. Je podruhé ženatý a má tři děti.
Říkal jsem si, že je moje povinnost tam být. Aby ti lidé viděli, že v tom nejsou sami »
Foto popis| Jiří Šneberger Bývalý plzeňský primátor Jiří Šneberger byl při srpnové povodni v roce 2002
často vidět ulicích města
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/11/eb7f89e482b3feebc4454ff554182aa6.asp

Chceme referendum, řeklo 15 tisíc Plzeňanů
7.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Titulní strana
(vej)

PLZEŇ Téměř patnáct tisíc Plzeňanů si nepřeje, aby v historickém centru města na Americké třídě v Plzni
vznikl obří obchodní komplex Corso.
Občanská sdružení, která dlouhodobě vystupují proti stavbě obchodního domu, včera na plzeňském
magistrátu odevzdala přesně 14 768 podpisů lidí, již si přejí, aby město k této otázce vyhlásilo referendum.
„Shromáždili jsme o 1 300 podpisů více, než je stanovené minimum,“ uvedl člen přípravného výboru referenda
Martin Marek. „Chceme mít rezervu pro případ, že magistrát vyřadí některé hlasy jako neplatné,“ dodal. Podle
primátora Martina Baxy je zatím předčasné mluvit o tom, zda referendum bude, či nebude. » Více v sešitu B
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/07/db7e8101e22f017e2d8fffca138c8cf1.asp

Stavbě obřího obchodního centra řeklo ne téměř 15 tisíc Plzeňanů
7.8.2012
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Plzeňané možná nepůjdou v říjnu jen ke krajským volbám, ale i k referendu proti stavbě obřího obchodního
centra na místě bývalého Kulturního domu Inwest. Je už prý dostatek podpisů pro vypsání referenda.
PLZEŇ Na podatelně plzeňského magistrátu ve Škroupově ulici v Plzni bylo včera po poledni rušno. Zástupci
plzeňských občanských sdružení vystupujících od roku 2010 proti stavbě obřího obchodního domu v blízkosti
plzeňského historického centra zde odevzdávali podpisové archy s podpisy téměř 15 tisíc Plzeňanů. Stejně
jako úřednice Sylva Šíchová byli pod drobnohledem kamer a fotoaparátů novinářů.
Podpisy jsou nutné k tomu, aby město na přání místních vypsalo referendum proti stavbě obchodního centra u
řeky Radbuzy. Na to, že se takový kolos do blízkosti historických budov nehodí, v minulosti upozornili i městští
památkáři. Aktivisté požadují změnu územního plánu tak, aby na místě zbouraného Inwestu zůstal zatím pouze
park.
„Shromáždili jsme 14 768 podpisů občanů města, což je o 1 300 podpisů více, než je stanovené
minimum,“ uvedl člen přípravného výboru referenda Martin Marek. „Chceme mít rezervu pro případ, že
magistrát vyřadí některé hlasy jako neplatné,“ dodal Marek. S tím mají plzeňští aktivisté zkušenosti z roku
2004, kdy se Děti Země pokusily uspořádat referendum za dostupnou výši jízdného v MHD. Část hlasů byla
tehdy vyřazena a lidové hlasování se neuskutečnilo.
Štěpánka Balcarová z přípravného výboru referenda uvedla, že Plzeň se prezentuje jako město kultury,
což ale podle ní nejsou jen divadla a kulturní akce, ale i to, jak město vypadá. „Pokud bude referendum
úspěšné, budou moci Plzeňané rozhodovat o budoucí podobě středu města u řeky Radbuzy,“ podotkla další
pomocnice přípravného výboru Barbora Ottová. „Celé okolí historického centra by mělo být provázané, nikoli
aby bylo tvořeno střípky arogantní a egoistické architektury jako v případě návrhu OC Corsa nebo možného
rozšíření sousedního Tesca,“ řekl architekt a člen výboru referenda Filip Kastl.
Primátor Plzně Martin Baxa sdělil, že je zatím předčasné mluvit o tom, zda referendum bude, či
nebude, a v jakém termínu. „Podle zákona o místním referendu musí proběhnout přezkoumání návrhu. Třeba
toho, zda jsou otázky, na které budou Plzeňané odpovídat, hlasovatelné,“ uvedl. Pokud bude návrh v pořádku,
musí referendum schválit zastupitelstvo.
» Více na straně B3
Foto popis| 14 768 Tolik Plzeňanů si nepřeje, aby na Americké třídě vyrostlo obří obchodní centrum. Vzadu
člen přípravného výboru referenda Martin Marek, který se sám podílel na podpisové akci.
Foto autor| Foto: L. Němec, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/07/83d180c1bb4e9595060f2d0da7f0d000.asp

Primátor: Mluvit o referendu je zatím předčasné
7.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

PLZEŇ Aktivisté vystupující od roku 2010 proti stavbě obřího obchodního domu OC Corso v centru Plzně
předali včera magistrátu podpisy k referendu. Od října jich sesbírali od dospělých Plzeňanů 14 768. Přípravný
výbor referenda stavbu odmítá a na místě zbouraného domu kultury prosazuje park. Lidové hlasování navrhuje
spojit s podzimními krajskými volbami 12. a 13. října s tím, že se zlevní jeho náklady na pětinu, tedy na 1,2
milionu korun. Primátor Plzně Martin Baxa uvedl, že je zatím předčasné říkat, že referendum bude a kdy.
Tvrdí, že město hodlá využít při tlaku na investora městské pozemky. I na nich totiž má budoucí obchodní dům
stát.
Referendum je krajní možností řešení problémů. Není ostuda magistrátu, že se tolik Plzeňanů podepsalo pod
žádost o lidové hlasování?
To není otázka ostudy nebo neostudy. Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města o tom jednalo několikrát.
Nejdůležitější rozhodnutí je ze září loňského roku, kdy zastupitelé jednomyslně schválili závazné regulační
podmínky pro lokalitu potenciální výstavby OC Corso.
V červnu letošního roku, když investor nesplnil tyto regulační podmínky, zastupitelstvo ani
neprojednávalo prodej městských pozemků, které potřebuje. Takže my se tématem zabýváme.
Rada města Plzně šla investorovi na ruku tím, že schválila pronájem těchto pozemků.
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Ten je ale časově omezený do poloviny příštího roku. To není institut, který investorovi dává záruku, že
pozemky mít bude.
Ale dává mu to možnost požádat o územní rozhodnutí, což včera učinil. Kdyby neměl pozemky pronajaté, tak by
o územní rozhodnutí nemohl žádat a tím by město získalo větší manévrovací prostor a více času, na který se v
tomto případu často odvolává.
Dokud nám investor nepředloží takový projekt, který bude splňovat regulační podmínky, tak ty pozemky bez
ohledu na otázku nájmu nedostane. A bez nich nemůže stavět. Tento klíčový nástroj, který zastupitelstvo má a
který jsme použili, se chystáme i nadále používat se zodpovědností a rozhodností.
Chcete říci, že když investorovi neprodáte městské pozemky, tak oni nemohou začít stavět, a nemohou tedy
získat ani stavební povolení? To už je výkon státní správy, to už není dotaz na mě jako na politika. Město v
územním řízení zastupuje náměstek Petr Rund, a ten se může jako účastník řízení vyjadřovat v těch limitech,
které stanovilo zastupitelstvo. A to mu dává jasný mandát - splnění regulačních podmínek (v těch je například
to, že komplex nemá být jednoúčelovým obchodním centrem či že stavba má být rozčleněná na několik částí,
pozn. red.).
Neměli jste přece jen oddálit i pronájem pozemků? Nebylo by to jistější, když tolik Plzeňanů vyjádřilo svůj názor,
že u řeky Radbuzy chtějí něco lepšího, než tam investor naplánoval? I když vím, že se jedná o kolektivní
rozhodnutí. Já se neskrývám za kolektivní rozhodnutí. Já jen říkám, že když investor do 30. června 2013 nesplní
regulační podmínky, nedojde k uzavření kupní smlouvy týkající se městských pozemků a končí i nájemní
smlouva.
Firmu to nutí k tomu, aby předložila takový projekt, který regulační podmínky splňuje.
Foto popis| Martin Baxa „Tématem obchodního domu na Americké se zabýváme.“
Foto autor| Foto: Archiv MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/07/7ed052576cd4bca57320879322a8198e.asp

Corso Americká změní střed Plzně. Vznikají obavy, že centru ublíží
2.8.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Obrovská obchodní plocha galerie Corso, která má vyrůst na místě kulturního domu v centru Plzně, budí obavy.
Může způsobit potíže okolních obchodníků a změnit atmosféru středu města.
PLZEŇ Centrum Plzně zřejmě čeká zásadní změna. Pokud vznikne v dosud plánované podobě mezi
Americkou třídou a Denisovým nábřežím obchodní komplex Corso Americká, přibude ve středu města
mimořádně veliká stavba. Ta zřejmě změní nejenom vizuální podobu celé oblasti, ale také obchodní vazby v
širším centru Plzně. Dá se očekávat přesun i zánik některých obchodů i odliv lidí z okolí náměstí Republiky.
Proč? V Corsu Americká, které chce postavit společnost Amádeus, má být zhruba 35 tisíc metrů čtverečních
komerčních ploch. To je víc, než kolik mají tři nejbližší velká obchodní centra Plaza, Kaufland a Tesco
dohromady. Renomovaný architekt Jan Soukup se obává, že nový obchodní komplex může mít na střed Plzně
neblahý vliv. Soukup je členem skupiny lidí, kteří za město jednají s investorem o tom, aby změnil podobu
plánované stavby, aby příliš nenarušila ráz okolí. Architekt ale upozorňuje i na možné ekonomické dopady. „Je
jasné, že Corso na centrum Plzně vliv mít bude. Lze čekat odliv lidí z oblasti historického jádra města i přesuny
obchodníků. Každý úbytek tam bude citelný. Něco takového nesvědčí stabilitě prostředí v centrální zóně Plzně,“
prohlásil Jan Soukup. Ten zdůraznil, že investor se snaží maximálně využít pozemek, který získal, a nemusí jej
zajímat důsledky pro město. Architekt se domnívá, že zástupci města by ještě mohli začít jednat s investorem o
výraznější změně projektu. „Jsem přesvědčen, že by to měli minimálně zkusit,“ uvedl Soukup. Ten zdůrazňuje,
že v otázce využití pozemku, kde donedávna stál Dům kultury Inwest město zaspalo. „Je to fatální chyba,“ míní
Soukup.
A jak se na celou záležitost dívá ředitelka Útvaru koncepce s rozvoje města Plzně Irena Vostracká? Ta
se neobává, že by otevření Corsa mělo na střed Plzně zásadní negativní dopad. „Určitě to nějaký zásah
představovat bude. Ale těžko říct jaký. Už dnes je vidět, že se mění využití obchodů na Americké třídě, a
myslím, že ne právě k lepšímu. Říká se, že by odtud mohlo všechno zmizet po otevření Corsa. Ale co by to
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mělo být, když už teď toho tam moc není?“ uvažuje Vostracká. Ta upozornila, že proti úvahám, že obchodní
centra odvádějí lidi z centra, se objevují názory, že by tam naopak lidi mohla přivést.
» Pokračování na straně B2
Corso změní střed Plzně. Ublíží mu?
» Pokračování ze strany B1
„Corso by jistě nějakou změnu přineslo, ale nevidím to nijak brutálně, nemyslím, že by pak v centru nezůstaly
skoro žádné obchody,“ konstatovala Vostracká.
Připouští přitom ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje, že by ještě zástupci města začali jednat s
investorem o výrazné změně projektu? „To si netroufnu odhadovat. Radnice investorovi nikdy neřekla, že to
zařízení nechce vůbec. Řekli jsme jen, že chceme, aby vypadalo jinak, než plánoval,“ konstatovala.
Další člen zmíněné vyjednávací skupiny architekt Petr Domanický řekl, že dnes nikdo nedokáže
odhadnout důsledky otevření Corsa. „Ale docela bych z toho obavy měl. Asi se pak například těžko budou
objevovat obchody s oblečením v okolí náměstí Republiky, kde bychom je rádi viděli,“ sdělil Domanický. Ten v
případě projektu Corso vidí hlavní problém v tom, že se nehodí do centra města. „Není to obchodní dům na
městský bulvár. Je spíš pro zákazníky, kteří tam pojedou autem, což není dobře,“ řekl.
Projekt Corso Americká se už v Plzni snaží zastavit aktivisté, kteří se obávají nárůstu dopravy a tím i zhoršení
životního prostředí v centru Plzně. Prosazují, aby se o plánu rozhodovalo v referendu. Na petici za uspořádání
referenda už nasbírali více než potřebných 13,5 tisíce podpisů a chystají se žádost předložit magistrátu.
Hlasovat by se podle nich mělo při říjnových krajských volbách. Aby referendum bylo platné, musí se jej
zúčastnit 35 % voličů, což je v Plzni zhruba 47 tisíc lidí. Odpůrci by uspěli, jestliže by proti projektu hlasovalo 25
% voličů, tedy přibližně 33 tisíc lidí.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/08/02/a0db7dd9b5f87808cd5137e2aa483f8a.asp

Budoucí plzeňská galerie? Ve hře jsou dva návrhy
28.7.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Dva návrhy budoucí podoby nové budovy pro Západočeskou galerii jsou nyní ve hře v souvislosti s plánovou
výstavbou obchodního centra Corso Americká na Denisově nábřeží v Plzni.
PLZEŇ První varianta nové galerie má stát přibližně 300 milionů korun a druhá 200 milionů. Ale ani jeden návrh
nenabízí kvalitní komplexní zázemí pro sbírky, výstavy uměleckých děl a s nimi související činnost
Západočeské galerie. Ta by tedy nezískala plnohodnotné sídlo.
Zásadní otázka tedy zní: Rychleji levnější polovičaté řešení nebo raději později, ale lepší kvalitnější?
Možnost postavit dům pro galerii na Denisově nábřeží nabídla nedávno zástupcům Plzeňského kraje
společnost Amádeus, která chce v místě postavit Corso Americká. Hejtman Milan Chovanec ujišťuje, že pro
potřeby Západočeské galerie by vznikla zcela samostatná stavba a nejednalo by se o součást obchodního
komplexu.
Vedení kraje už v minulém volebním období připravilo projekt na stavbu budovy pro Západočeskou
galerii U Zvonu. Kraj však od projektu ustoupil, protože měl stát přes půl miliardy. Když se před časem objevila
nabídka firmy Amádeus, kraj sestavil skupinu lidí, kteří mají posoudit, jak je reálná a zda je přijatelná.
„Skupina se zabývá dvěma návrhy. Počítají s vybudováním výstavních ploch v budově, která by ale
neměla parametry plnohodnotné velké galerie. Je to nicméně reálná šance, jak tady do roku 2015 vytvořit
fungující prostor pro výstavy Západočeské galerie,“ řekl Milan Chovanec. Ten ovšem připustil, že pokud by
nyní Západočeská galerie získala výstavní prostory, záměr vybudovat pro instituci plnohodnotné sídlo by se
odložil o více než deset až patnáct roků. Rozhodnutí prý bude na zastupitelstvu, které vzejde z říjnových
krajských voleb. „To si bude muset říct, zda je ochotné za takový projekt splácet dvě stě milionů, nebo jestli má
jiné priority,“ konstatoval Chovanec.
Příznivcům výtvarného umění se zřejmě úspornější řešení zamlouvat nebudou. A hlavním důvodem
může být právě skutečnost, že by se tím na hodně dlouho odložila pro Západočeskou galerii příznivější a
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kvalitnější varianta. Za tu je považován projekt na stavbu budovy U Zvonu, který prošel architektonickou
soutěží.
Primátor Plzně Martin Baxa, který býval krajským radním pro kulturu, má v otázce celkem jasno.
„Naprostou prioritu by měla mít výstavba nové budovy pro Západočeskou galerii na pozemku U Zvonu. To je
klíčová záležitost. Západočeská galerie by si zasloužila kvalitní budovu, jejíž návrh byl vybrán v soutěži,“
prohlásil Martin Baxa.
***
»Naprostou prioritu by měla mít výstavba nové budovy pro galerii na pozemku U Zvonu. Martin Baxa, primátor
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/07/28/9780e7475d924d8bc6221c07c9b331e0.asp

Referendum o Corsu? Ano, řeklo už dost lidí
21.7.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Možnost, že obyvatelé Plzně budou moci hlasovat o osudu projektu stavby obřího obchodního komplexu Corso
Americká, je již zcela reálná. Navrhovatelé referenda nasbírali pod petici přes 13 tisíc podpisů.
PLZEŇ Odpůrci sporného plánu postavit na místě zbořeného Domu kultury Inwest mezi Denisovým nábřežím a
Americkou třídou v Plzni veliký obchodní areál, sahají po nejúčinnější zbrani, kterou mohou použít. Po
referendu. Jeho navrhovatelé včera oznámili, že se jim podařilo nasbírat přes 13,5 tisíce podpisů plnoletých
obyvatel města na petici požadují vyhlášení plebiscitu. Takový počet jí, v Plzni stačí, aby přiměli zastupitele
referendum vyhlásit, pokud magistrát nenajde v žádosti nedostatky. Odpůrci projektu Corso Americká, za
kterým spojí společnost Amádeus, žádají, aby se hlasovalo v době krajských voleb, které se uskuteční 12. a 13.
října. „Máme už 13 866 podpisů. Budeme sbírat ještě týden, abychom měli rezervu. Petici předáme magistrátu
na začátku srpna, aby ji mohli zastupitelé projednat v září,“ prohlásil jeden z navrhovatelů referenda Martin
Marek.
„Počkáme na oficiální předložený návrh na referendum a pak prověříme, zda plní zákonné podmínky,“
reagoval primátor Plzně Martin Baxa. Roman Matoušek, šéf správního odboru magistrátu uvedl, že konání
referenda souběžně s volbami je reálné, ale termín musí určit zastupitelé. Kritici projektu Corso Americká
zdůrazňují, že obrovský obchodní komplex do centra města nepatří. Varují, že přitáhne dopravu a zhorší životní
prostředí v oblasti. Proti už vystoupili někteří plzeňští architekti, kteří se obávají, že masivní stavba, kde má být
tři a půl hektaru komerčních ploch, uškodí centru.
Zastupitelé Plzně nedokázali pro dotčené území zorganizovat architektonickou soutěž ani stanovit
regulační plán. Aby částečně prosadili zájmy města schválili regulační podmínky. Ty má investor na základě
dohody splnit. Město si vymínilo, že komplex nebude jednoúčelové obchodní centrum a že budova bude
rozčleněna, aby ve srovnání s okolím nepůsobila jako obří blok. Na konci června vedení města oznámilo, že
druhá podmínka není splněna. Projekt se proto má změnit.
Zástupce společnosti Amádeus Jan Petřík ujišťoval, že projekt přizpůsobí požadavkům. „Máme relativně
konkrétní zadání, na kterých částech se má pracovat. Jedná se zejména o dům směrem k Americké třídě,“
uvedl Petřík. Ten ovšem připustil, že nadále bude komplex tvořit jediný objekt.
FAKTA Podmínky plebiscitu Pokud má být referendum v Plzni platné, musí se jej zúčastnit 35 % voličů (zhruba
47 tisíc lidí). Odpůrci by uspěli, jestliže by proti projektu hlasovalo 25 % voličů, což je přibližně 33 tisíc lidí.
Otázky pro referendum 1. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné
působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest? 2. Souhlasíte s
tím, aby zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro území ohraničené
ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně?
Foto popis| Model Takhle mělo nové centrum vypadat.
Foto autor| Zdroj: Amádeus Plzeň, a.s.
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Je tu problém, který vůbec neměl nastat
21.7.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zápisník
Je dobré rozhodovat v referendu o plánu soukromé firmy zastavět pozemek, který vlastní? Z takového pohledu
vypadá nápad prosadit všelidové hlasování určitě sporně. Jenomže projekt Corso Americká, které má stát na
nábřeží Radbuzy uprostřed Plzně, souvisí i s jinými otázkami:
Jak obří stavba změní ráz centra?
Jaký bude mít vliv na život v okolí?
Potřebuje vůbec město veliké obchodní centrum navíc nedaleko historického jádra?
Odpovědi a jasná pravidla by měl v takovém případě dávat regulační plán.
Jenomže ten v Plzni není. Nebyla vůle jej pořídit, ačkoli se jedná o běžný nástroj používaný ve městech
k ochraně významných oblastí. Například nábřeží řek do takové kategorie spadají, a radnice je proto často
brání. V Plzni to zřejmě konšelům připadalo zbytečné a nyní se snaží zachránit alespoň něco dohadováním s
investorem, což zatím k žádnému báječnému výsledku nevedlo.
Jednoduše řečeno, z projektu obřího obchodního komplexu je problém, který vůbec neměl nastat.
Přitom jde o zásadní změnu v centru Plzně, která je v posledních dvou desítkách let jen těžko s něčím
srovnatelná. V takovém případě možnost rozhodovat v referendu zdaleka tak sporná nebo nemístná nevypadá.
Naopak. V sázce je toho moc.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/07/21/48b236e4b60a3417a2038c3e473703da.asp

Sporné Corso se musí změnit
22.6.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zástupcům města se nelíbí, že je plánovaný obchodní komplex navržen směrem k Americké třídě v podstatě
jako jeden obrovský kvádr
PLZEŇ Projekt obřího obchodního komplexu Corso Americká se musí změnit, nebo mu plzeňská radnice nedá
požehnání. Radní města včera prohlásili, že společnost Amádeus, která za projektem stojí, nesplnila regulační
podmínky. Těmi se měl řídit její plán na zastavění oblasti, kde stál Dům kultury Inwest. Hlavní výhrada proti
plánu investora zjednodušeně zní: V podstatě se stále jedná především o velikou krabici. Rozsáhlý komplex
přitom má zabrat území mezi obchodním domem Tesco, Wilsonovým mostem a poliklinikou na Denisově
nábřeží. Hotový má být do konce roku 2014.
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Protože Amádeus nesplnil podmínky města, vedení radnice včera odmítlo jednat o budoucím prodeji
městských pozemků, které společnost Amádeus potřebuje, aby se komplex mohl držet uliční čáry na Americké
třídě. Investor sice pozemky města nutně mít nemusí a mohl by stavět pouze na svém území. Ale pokud se
nebude držet při stavbě uliční čáry, dostal by se pravděpodobně do konfliktu s radnicí a město pak mohlo celý
záměr výrazně zkomplikovat.
Už před jednáním čekali na zastupitele včera u radnice aktivisté s transparenty. Ti politiky vyzývali, aby
o prodeji městských pozemků nejednali, a zdůrazňovali, že investor neplní podmínky města. Jejich přání se
splnilo rychle. Radní Helena Matoušová hned oznámila, že se o budoucím prodeji rozhodovat vůbec nebude právě kvůli nesplnění podmínek.
„Přejeme vám, aby i další vaše rozhodnutí byla ve prospěch města a nikoli ve prospěch investora,“
poděkoval konšelům jeden z odpůrců projektu Petr Vaněk.
Zástupce společnosti Amádeus Jan Petřík ujišťoval, že investor projekt přizpůsobí požadavkům města.
Tvrdil, že na podzim by mohl být na stole nový návrh. „Máme relativně konkrétní zadání, na kterých částech se
má pracovat. Jedná se zejména o dům směrem k Americké třídě,“ uvedl Petřík. Ten ovšem připustil, že nadále
bude komplex tvořit jediný objekt.
A co konkrétního zástupci města projektu vyčítají? „Dnes je objekt v podstatě navržen jako jedna veliká
hmota, jako jeden velký kvádr se dvěma kruhovými částmi a jedním domem na nábřeží. Ten kvádr podél
Americké třídy je příliš veliký. Chceme, aby byl nějakým způsobem rozčleněn tak, že to bude poznat. Dosavadní
projekt příliš působí dojmem haly,“ vysvětlila ředitelka Útvaru koncepce a rozvojem Irena Vostracká.
Proti plánu firmy Amádeus se bouří mnoho lidí, kteří se domnívají, že obří obchodní centrum do středu
Plzně nepatří. Kritici projektu sbírají podpisy k prosazení referenda, které by chtěli uspořádat v říjnu zároveň s
krajskými volbami.
Foto popis| Studie Budoucí komplex podle návrhu investora.
Foto autor| Repro: Archiv
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/06/22/3838c3e3b23be67cd03d2e83c63a4983.asp

Postavit galerii U Zvonu? Pořád plán číslo jedna
13.6.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Kde bude stát Západočeská galerie?
Podle jejího šéfa Romana Musila by na tuto otázku měla být jasná odpověď během následujících tří
týdnů.
PLZEŇ Vedení Plzeňského kraje šokovalo před týdnem kulturní veřejnost prohlášením, že část prostor
budoucího obchodního centra Corso společnosti Amádeus, které má vzniknout na místě zbouraného Kulturního
domu Inwest na Americké třídě v Plzni, by mohla sloužit jako výstavní prostor pro Západočeskou galerii.
„Domnívám se, že jde o nejrychlejší a nejúspornější variantu, jak ukázat obyvatelům Plzně, kraje, ale i
všem turistům skvosty, které skrývá ve svých depozitářích Západočeská galerie,“ uvedl tehdy hejtman Milan
Chovanec.
Je o týden později a nastal posun. Jak v rozhovoru pro MF DNES uvedl ředitel Západočeské galerie
Roman Musil, výstavba nové galerie U Zvonu je stále prioritou.
* Jak je možné, že během týdne je zase všechno jinak?
Kraj a galerie vytvořily pracovní skupinu, která vydala zatím společné komuniké s tím, že je zhruba do tří
týdnů upřesní. Myslíme si, že se objevila ještě jiná varianta využití obchodního centra pro potřeby galerie, než
tam umístit stálé expozice našich sbírek. Navíc i nadále je hlavní prioritou Plzeňského kraje jako zřizovatele
Západočeské galerie realizovat již vysoutěženou stavbu muzea umění na pozemku U Zvonu v Plzni, u které
se v současné době řeší územní rozhodnutí a stavební povolení.
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* Ta jiná varianta, to jsou například sklady pro galerii?
Omlouvám se, ale zatím se k tomu nemohu blíže vyjádřit.
* Vedení kraje ale v uplynulých dnech zveřejnilo variantu, že by se výstavní prostory mohly vybudovat v
obchodním domě a vy nyní říkáte, že prioritou je galerie U Zvonu. Není to zvláštní posun?
Plzeňský kraj vydal tiskovou zprávu, která se týkala zvážení možnosti umístit v jednom z bloků stálou
expozici a my jsme dnes (rozhovor se uskutečnil včera – pozn. red.) zvažovali jinou variantu využití tohoto
prostoru než pro stálou expozici.
* Kdyby byla postavena galerie U Zvonu, stejně byste potřebovali objekt, který Amádeus navrhuje nákladem do
300 milionů korun vybudovat u Corsa v místě vedle polikliniky na Denisově nábřeží?
Zase to má variantní řešení. Jsou možné obě dvě cesty. Kromě této varianty i možnost nadále využívat
současné objekty Západočeské galerie nebo je možné je třeba pronajímat.
* Mě uklidnilo, že se nebude vystavovat v obchodním domě.
I pro nás je a vždycky bylo prioritou postavit nové muzeum umění, které bude kvalitní architekturou,
budovou, jež splní všechny současné moderní muzejní standardy, která bude mít kompletní zázemí pro provoz
muzea umění, které skýtá jak zázemí pro stálé expozice, tak pro příležitostné výstavy. Je počítáno s centrálním
depozitem, s restaurátorským ateliérem, s konzervátorskými dílnami a tak dále. Takovouto budovu nic
nenahradí. Je to i nadále priorita jak galerie, tak Plzeňského kraje, který by byl investorem této nové stavby.
* Mluvilo s vámi vedení kraje, než pustili do světa tiskovou zprávu o tom, že by se mohlo vystavovat v
obchodním domě?
Informoval mě o tom odbor kultury.
* Tím by se ale vyhodily do koše peníze daňových poplatníků dosud vynaložené na architektonickou soutěž na
novou galerii a na přípravu stavby.
Počkejte, až vám představíme novou variantu. Pokud by našla pozitivní ohlas u Rady Plzeňského
kraje, tak by to vyhozené peníze být nemusely. Od roku 1954, kdy vznikla Západočeská galerie, tak sídlí v
nějakém provizoriu a od té doby se hledá vhodná budova, kde by mohla sídlit a představit své sbírky. Ale ta
budova musí splňovat poměrně důležitá kritéria. Navíc naše sbírka patří mezi nejkvalitnější v rámci krajských
galerií vůbec, je zapsaná v centrální evidenci sbírek na ministerstvu kultury a má velmi zpřísněný režim, pokud
jde o bezpečností zacházení, o technické, bezpečnostní, klimatické, restaurátorské či světelné podmínky.
* Takže dům u Corsa by nestačil, aby se toto vše zabezpečilo a aby sbírky měly důstojné prostředí?
Naší prioritou je budova U Zvonu, více k tomu říci nemůžu. Jen to, že od roku 1954 jsme při hledání
důstojné budovy došli nejdál. Kraji se podařilo, že byla uspořádána regulérní a kvalitní architektonická soutěž a
vybral se kvalitní projekt dvou respektovaných architektů Pilaře a Kuby. Proto je důležité, aby se ten projekt
dotáhl do konce.
* Dá se ještě počítat s dotací z evropských fondů, o kterou už kraj usiloval?
Určitě se počítá s využitím strukturálních fondů. Výzva k předkládání projektů by měla padnout někdy v
roce 2014 nebo 2015, takže Plzeňský kraj by mohl čerpat nezanedbatelnou částku.
* Připomněl byste počty uměleckých předmětů, které jsou v depozitářích galerie a veřejnost je většinu nemá
šanci vidět kvůli chybějící budově?
Kolem deseti tisíc sbírkových předmětů – to znamená malby, plastiky, kresby, trojrozměrné objekty i
architektonickou dokumentaci. Zcela výjimečná je kolekce českých kubistů, jako je Filla, Kubišta, Čapek,
Gutfreund. Má také mimořádnou hodnotu a některé obrazy dosahují pojistné částky kolem 30 milionů,
ohromující je i kolekce devatenáctého století.
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***
Naší prioritou je budova U Zvonu. Od roku 1954 jsme při hledání důstojné budovy došli zatím nejdál. »
Naše sbírka navíc patří mezi ty nejkvalitnější v rámci krajských galerií vůbec. »
Foto popis| Jsou schované Podle šéfa Západočeské galerie Romana Musila (na snímku) ukrývají depozitáře
před lidmi kvůli chybějícím výstavním prostorám kolem deseti tisíc uměleckých a sbírkových předmětů.
Foto autor| Foto: Jiří Bervida, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/06/13/eebb232c8ec669ea5db3818f6a306bf5.asp

Galerie v obchoďáku? Nikoli, vedle
12.6.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

PLZEŇ Pokud vznikne při stavbě obchodního komplexu Corso Americká v Plzni expozice Západočeské
galerie, bude v samostatné budově oddělené od prodejních prostor areálu. Ujišťuje o tom krajský hejtman
Milan Chovanec (ČSSD).
Hejtman řekl, že s nápadem, který vyvolal v Plzni rozruch, přišel Václav Klán, šéf společnosti Amádeus.
Ta chce postavit obchodní centrum na místě zbořeného Domu kultury Inwest. Chovanec svým prohlášením
reagoval na kritiku, že kraj chce umístit cenná díla Západočeské galerie do obchodního centra, kam se nehodí.
Hejtman uvedl, že dle nabídky společnosti Amádeus by měla galerie využít samostatnou budovu na Denisově
nábřeží vedle polikliniky. „Ale museli by odborníci, především ředitel Západočeské galerie, říct, že je to cesta,
kterou chtějí jít. Pokud řeknou, že ta cesta je špatná, jednání uzavřeme. Nesnažíme se za každou cenu nacpat
galerii vedle butiků,“ sdělil Chovanec.
Celková plocha výstavních prostor by v budově měla mít téměř pět tisíc metrů čtverečních. Hejtman
upozornil, že dům by musel splňovat například přísnější požadavky na požární bezpečnost.
Chovanec se domnívá, že by kraj zvládl projekt financovat a odhadl cenu do tří set milionů korun, které
by hejtmanství splácelo například 25 let. „Ale ten nápad je v plenkách. Hlavní slovo nebudou mít politici, ale
experti z oblasti kultury,“ řekl. Rozhodnutí podle hejtmana padne do tří týdnů.
Plzeňský kraj plánoval postavit novou budovu pro Západočeskou galerii U Zvonu. Stavba měla stát
přes půl miliardy, ale kraj na ni nesehnal peníze.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/06/12/181a07e06ba35bfd31bddbc71ec1f07f.asp

Sporný plán. Chtějí nastěhovat umění do obchodního centra
8.6.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Galerie v obchoďáku. Je to nápad, který se zalíbil vedení Plzeňského kraje a zástupcům společnosti
Amádeus. Ta hodlá v Plzni na místě zbořeného Domu kultury vybudovat komplex Corso Americká.
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PLZEŇ Obě strany spřádají plán, že by část prostor budoucího obchodního centra Corsa sloužila jako výstavní
prostor pro Západočeskou galerii. Hejtmanství by tím částečně řešilo problém, že nedokázalo zajistit pro
galerii vlastní budovu, a investor Corsa by mohl demonstrovat, že mu nezáleží jenom na obchodech.
Kritici stavby obchodního komplexu i krajského vedení nápad označili za krajně pochybný manévr, při
kterém se cenná umělecká díla mají vystavovat mezi butiky a hamburgery. Zdůraznili přitom, že stavba nové
moderní budovy pro Západočeskou galerii v centru města U Zvonu byla součástí projektu Plzeň - Evropské
hlavní město kultury 2015 (EHMK). Kraj však na stavbu nedokázal zajistit stovky milionů a plán skončil u ledu.
Vedení kraje nyní ohlásilo, že začalo jednat se zástupci společnosti Amádeus o včlenění výstavních
prostor do centra Corso. Kraj už také jednání označil za příspěvek k podpoře projektu Plzeň-EHMK 2015.
„Domnívám se, že jde o nejrychlejší a nejúspornější variantu, jak ukázat obyvatelům Plzně, Plzeňského kraje,
ale i turistům skvosty, které skrývá ve svých depozitářích Západočeská galerie,“ uvedl hejtman Milan
Chovanec.
Mluvčí společnosti Amádeus Jan Piskáček plán prezentoval jako potvrzení zájmu společnosti zapojit
projekt do života ve městě a celém kraji. „Zároveň potvrzuje i strategii investora učinit z projektu skutečné
multifunkční centrum, které nabídne návštěvníkům možnosti kulturního a společenského vyžití,“ sdělil Piskáček.
Pavel Denk z Plzeňské aliance ale v plánu vidí snahu vedení kraje z ušetřit za výstavbu budovy
Západočeské galerie. „Záměr umístit galerii do obchodního centra soukromého investora je projev
nekulturnosti,“ prohlásil Pavel Denk. Ten připomenul, že na budovu nové ZČG byla vypsána architektonická
soutěž a do přípravy stavby se investovaly miliony korun.
Záměr vedení kraje odsoudili představitelé TOP 09. Ti plán pokládají za vrchol kulturního barbarství v
podání ČSSD, které je vydáváno za příspěvek kraje k projektu EHMK. „Návrh je atakem na podstatu fungování
Západočeské galerie. Zároveň to znamená, že by se pozitivní koncepce rozvoje této instituce nastavená v
posledních letech zničila. Budou se snad obrazy s mimořádnou hodnotou vystavovat mezi butiky a
hamburgery?“ ironicky reagoval šéf zastupitelského klubu TOP 09 na Plzeňské radnici Michal Vozobule.
Pokud se společnosti Amádeus podaří získat na stavbu všechna povolení, má být Corso hotové v roce
2014. Proti projektu se mnozí lidé bouří. Tvrdí, že podobná zařízení do centra města nepatří, a obávají se, že
komplex přitáhne auta a zvýšený provoz zhorší životní prostředí v místě. Odpůrci projektu chtějí stavbu zastavit
referendem, k jehož prosazení sbírají podpisy.
***
FAKTA
Kde bude galerie?
* Na obrázku je jedna z variant budoucí podoby obchodního domu Corso v Plzni. V něm zamýšlí kraj umístit
nové prostory Západočeské galerie.
* Stavba galerie, která svou důstojnou budovu nikdy neměla, je součástí přihlášky Plzně do projektu EHMK.
Existuje projekt ze soutěže pro místo U Zvonu. Kraj jej ale vzdal kvůli nedostatku peněz
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/06/08/5bf460563bdf0dad772e16ea2ca1663b.asp

Odpůrci obchodního komplexu bojují o každou píď země
31.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Prodeji posledních městských pozemků, potřebných pro plán vybudovat Corso Americká, se snaží zabránit
kritici projektu. Vyzvali vedení Plzně, aby se radnice pozemků nevzdávala.
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PLZEŇ Pozemky nad zlato. V případě sporného projektu stavby obchodního komplexu Corso Americká právě
tohle může platit. A kritici projektu proto včera vyzvali vedení plzeňské radnice, aby nepřipustilo prodej
nevelkých pozemků mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím, kde chce komplex vybudovat společnost
Amádeus real. Ta už proto nechala na místě zbořit Dům kultury Inwest. Amádeus většinu pozemků pro stavbu
má, ale několik menších mu chybí. Odpůrci záměru pokládají projekt za naprosto nevhodný pro nábřeží v centru
města. Varují, že větší automobilový provoz v místě pak zhorší životní prostředí. Vyzvali proto radní Plzně, aby
prodej pozemků, které investorovi chybí, nepřipustili. A zdůrazňují, že si chtějí peticí vynutit, aby o projektu
rozhodli Plzeňané v referendu.
Martin Marek z přípravného výboru referenda se domnívá, že vedení má moc projekt zastavit, ačkoliv
dosud tvrdilo opak. „Město v ruce drží klíčové trumfy v podobě pozemků a radní za ODS a ČSSD to vědí,“ sdělil
Marek.
„Vyzýváme radní, aby nedoporučovali zastupitelům prodej městských pozemků a počkali na výsledek
referenda,“ uvedl další člen přípravného výboru Petr Vaněk.
K prosazení referenda ale potřebují jeho navrhovatelé ještě asi tři tisíce podpisů.
Podle zástupce investora Jana Petříka se nyní jedná o malé pozemky města, zejména směrem na
Americkou třídu, kde má podle dohody s radnicí vzniknout korzo se stromy, lavičkami a výstavními plochami.
„Pokud má ale projekt vypadat tak, jak si město přeje, tedy podle regulačních podmínek, tak jsou ty pozemky
zásadní,“ uvedl. Žádné významné rozpory mezi radnicí a investorem podle Petříka nepanují a nyní společně
diskutují o podobě objektu. Amádeus v červenci požádá o územní rozhodnutí a chce postavit objekt do konce
roku 2014.
Radní budou dnes jednat o nájemní smlouvě a smlouvě budoucí kupní na městské pozemky. „Komise
města souhlasila s argumentem, že v době, kdy je kulturák zbouraný, není důvod blokovat tyto prodeje. Ale do
zastupitelstva to dáme až tehdy, pokud investor dodrží všechny regulační podmínky předepsané městem,“ řekla
radní Helena Matoušová (ODS). Jde zhruba o 2000 metrů čtverečních, které by Amádeus získal až po
kolaudaci.
Foto popis| Dnes a (možná) zítra Nahoře současné sutiny po domu kultury, dole návrh centra Corso Americká.
Foto autor| Foto: Archiv
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, s využitím ČTK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/31/5d8ab5817ce8b735b373f124ef150018.asp

Město se chce zbavit klíčového pozemku
28.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

PLZEŇ Jde o zásadní pruh území podél Americké třídy, bez něhož nemůže společnost Amádeus Real, investor
plánovaného obchodně-kulturního komplexu Corso, uskutečnit svůj záměr. Město se chce pozemku zbavit, a
umožnit tak rozvoj projektu, který v Plzni vyvolal řadu kontroverzních reakcí.
Majetková komise magistrátu už odsouhlasila pronájem a následný prodej území investorovi.
Naznačila tím, že výstavbu Corsa podporuje, i když projekt dosud nesplnil všechny regulační podmínky.
Nedostatky jsou zejména v otázce členění objektu. Corso má být monolitem, což přímo odporuje podmínkám
dovolené prostavěnosti v lokalitě. Zhruba za měsíc o prodeji klíčového území rozhodne zastupitelstvo.
„Rozhodně to není možné vnímat tak, že město nad pozemkem ztrácí kontrolu. Jde jen o pronájem, prodávat se
bude až po kolaudaci, až budou splněny všechny regulační podmínky,“ ujišťuje technický náměstek primátora
Petr Rund (ODS). Podle něj jde o vstřícný krok směrem k investorovi.
„Žádost o územní rozhodnutí vyžaduje, aby měl investor vztah ke všem pozemkům, které hodlá využít. Já vám
ale garantuji, že územní rozhodnutí nebude podepsáno, pokud nebudou splněny všechny regulační podmínky.
Přes to vlak nejede,“ prohlašuje Rund.
Předseda kontrolního výboru Rady města Plzně a člen majetkové komise Ondřej Ženíšek (TOP 09),
který pro návrh pronájmu a následného prodeje pozemku odmítl zvednout ruku, se domnívá, že v současné
chvíli není žádný důvod k podobnému vstřícnému jednání s investorem. »
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Pokračování na str. B2
„Rozhodně to není možné vnímat tak, že město nad pozemkem ztrácí kontrolu. Jde jen o pronájem, prodávat se
bude až po kolaudaci, až budou splněny všechny regulační podmínky.“ Petr Rund, technický náměstek
primátora
Corso má zelenou. Město se chce zbavit klíčového pozemku
» Pokračování ze str. B1
„Dokud Amádeus Real stoprocentně nesplní regulační podmínky, město by nemělo pozemek prodávat ani
pronajímat,“ je přesvědčen Ženíšek.
Pro návrh v majetkové komisi nehlasoval ani sociální demokrat Petr Sova. Myslí si, že se město
zbytečně zbavuje držby pozemku, který může sloužit jako páka k vyjednávání s investorem o případném
kompromisu při naplňování regulačních podmínek.
„V současné chvíli je zbytečné se bavit o smlouvě, která by vyústila v prodej pozemku,“ míní Sova.
Právě kompromis totiž bude ta nejchoulostivější věc, která o budoucí podobě Corsa rozhodne. Město v souladu
s regulačními podmínkami požaduje větší architektonické změny než jen drobné úpravy na fasádě. Zároveň
však investora netlačí k tomu, aby plánovaný monolit výrazněji rozkouskoval do několika samostatných budov.
Odpověď na to, jak bude nakonec Corso vypadat, leží někde uprostřed. „Naši architekti na požadované změně
pracují. Je tam jednoznačně snaha najít nějaký kompromis,“ tvrdí mediální zástupce firmy Amádeus Real Jan
Piskáček.
Podle Petra Sovy by ale mělo město při vyjednávání o zmíněném kompromisu s klíčovým pozemkem
volně disponovat. Značně by to posílilo jeho pozici.
Foto popis| Starý za nový Zde má vyrůst obchodní centrum Corso. Tedy v místě, kde si všichni pamatují Dům
kultury Inwest. Ten před pár týdny začala demolovat firma APB.
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/28/a0557ceffd9eca7a2869fe30128bc9fa.asp

Genius loci nebo ukázka (bez)moci?
28.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslava Šašková

Zápisník
Za měsíc budou plzeňští zastupitelé rozhodovat o tom, zda prodají či ne pozemek pod ruinami bývalého Domu
kultury Inwest. Od města by ho moc rád koupil investor, který nechal socialistický areál srovnat se zemí, aby
místo něj postavil novodobý obchodněadministrativní hybrid Corso. Jestli bude Dům hrůzy II jednolitou krabicí,
monolitem s rádoby členitou fasádou či komplexem několika budov, o tom již brzy rozhodnou konšelé. Pokud se
zbaví klíčového místa, pak dostane genius loci (atmosféra dané lokality) zcela jistě pořádně na frak. Když ho jen
pronajmou, pak budou mít podstatně lepší vyjednávací pozice.
Otázkou zůstává, zda je pro zastupitele cennější jednorázový příjem do rozpočtu či zachování genia loci
s možností vydělávat pronájmem lukrativního pozemku průběžně.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslava Šašková redaktorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/28/4adaba44f3c00a37af0ef6f94058f45e.asp

Tesco má smělý plán: chce být pětkrát větší
23.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

Vedle obchodního centra Corso, které hodlá investor postavit na pozemcích po domu kultury, se chystá výrazně
rozrůst i sousední Tesco. To chce mimo jiné oživit i podchody pod křižovatkou Americká - Sirková.
PLZEŇ Čtyři fotbalová hřiště by se vešla na plochu dvou budoucích obchodních komplexů na Americké třídě.
Vedle chystaného Corsa, které zabere místo po Domu kultury Inwest, vyroste zhruba pětkrát rozšířené Tesco.
Ve středu města tak do několika let vznikne opravdový ráj milovníků nakupování.
První nákresy projektu se městu příliš nelíbí
Smělé plány se uskuteční, jen pokud stavbu Corsa nezkomplikují protesty aktivistů či plánované referendum a
plán Tesca nezatrhne město. Úředníkům se první nákresy příliš nezamlouvají. Tesco chce expandovat až k
chodníku na Americké třídě a plánuje zastavět také současné parkoviště v Sirkové ulici. To je ale majetkem
města, které tak může podobu nového obchodního domu výrazně ovlivňovat. Stejně jako v případě komplexu
Corso, kde město vlastní důležité pozemky na Americké třídě. Tesco zatím počítá s obchodním domem jako
monolitem, a právě to se radnici nelíbí.
„Projekt, který zatím Tesco předložilo, by určitě regulační podmínky v místě nesplňoval. Jedná se
například o nedostatečné členění objektu,“ naznačila stanovisko magistrátu ředitelka Útvaru koncepce a
rozvoje města Plzně Irena Vostracká.
Tesco navíc plánuje velké parkoviště na střeše budoucího objektu. Od podobného plánu už ustoupilo
sousední Corso kvůli masivním protestům veřejnosti. Ta se obává nárůstu automobilové dopravy v okolí. „Dále
Tesco prezentovalo ne úplně vhodnou fasádu v Sirkové ulici, kde má být podle jejich projektu vjezd na střešní
parkoviště,“ doplnila Vostracká. Co ale město podporuje, je plánovaná podzemní pasáž od podchodů k ulici U
Lázní a navazující nová lávka přes Radbuzu. Stavbu pěšího koridoru zaplatí Tesco ze svého. „Lávka pro pěší
přes řeku zkrátí propojení mezi nádražím a středem města,“ uvedla mluvčí Tesca Eva Karasová. Rozšířený
obchodní dům by tak mohl oživit zpustlé podchody pod křižovatkou Americká - Sirková.
Irena Vostracká: Nová pasáž by oblasti jen prospěla
„Myslím, že tradice pasáží je v Plzni velmi silná a celé oblasti by to prospělo. Jen si vzpomeňte na pasáž v
bývalém domě kultury, jak byla svého času živá,“ argumentuje Irena Vostracká.
Současná budova obchodního domu Tesco, dříve Prioru, vznikala v letech 1965-1968. V době
socialismu byl plzeňský Prior považován za výstavní obchodní dům.
***
»Lávka pro pěší přes Radbuzu zkrátí propojení mezi nádražím a středem města. Eva Karasová mluvčí Tesca
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/23/8f89accdfb294609f1f739705bea003d.asp

Kulturák mi k srdci nepřirostl, říká muž, který ho zboural
Téma: Magistrát města Plzně
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22.5.2012

Mladá fronta DNES Strana 2
Jaroslav Nedvěd

Kraj Plzeňský

Na Borech zboural panelák a komín bývalé teplárny. U Jána pak most nebo na zimním stadionu ledovou plochu.
Teď se zemí srovnal Dům kultury Inwest. Petr Březina, spolumajitel společnosti APB Plzeň.
Zbořil už spoustu budov, nyní řídí demolici a odklízení trosek Domu kultury Inwest v centru Plzně. Podílí se tak
na jedné z největších změn středu města za posledních dvacet roků. Dvaačtyřicetiletý spolumajitel společnosti
APB Plzeň Petr Březina. Tvrdí, že není manažer, který organizuje akci pouze po telefonu z kanceláře, ale chodí
práci sledovat a koordinovat na místo činu.
Petr Březina s bratrem začali podnikat na začátku devadesátých let s jednou avií. Techniku na bourání,
která se do Evropy rozšířila z Japonska, poprvé viděli, když se rozjely demolice na území někdejšího
Východního Německa. „Jako první ve východní Evropě jsme ji pak koupili,“ vzpomíná Petr Březina. Říká, že do
té doby se v Česku stavby demolovaly výbušninami nebo bouraly ručně.
Dnes APB Plzeň zaměstnává zhruba šest stovek lidí a používá těžkou techniku za stovky milionů korun.
Zřejmě nejvyšší stavbou, kterou Březinova firma likvidovala, byl komín vysoký přes 130 metrů.
APB dnes není zaměřena pouze na demolice, ale umí i stavět. Vybudovala si například kompletní
firemní sídlo na okraji Plzně a má plány na zastavění více než třicetihektarového areálu někdejších kasáren v
Plzni-Slovanech. Petr Březina přiznal, že právě vybudování nové obytné čtvrti na Slovanech by považoval za
cosi jako svůj pomník. „Bydlím nedaleko areálu a chci, aby se tam hlavně lidem dobře žilo,“ uvedl.
* Demolice jsou vaší parádní disciplinou. Kterou jste pokládal za zcela mimořádnou?
Z mého pohledu je každá demolice jiná a každá je něčím zajímavá. Bourali jsme například Lokomotivku
v ČKD. Předloni jsme bourali tři cukrovary najednou. Za nejnáročnější pokládám demolici sídla bývalého
Rudého práva v Praze. Zejména proto, že se odehrávala v hustě zastavěné oblasti. Navíc byla ta budova
vysoká padesát metrů. Bagr jsme vytáhli jeřábem až nahoru, byl zavěšený a postupně jsme budovu ubourávali
shora. Myslím, že tato akce svým rozsahem v Praze nemá obdoby.
* Nicméně demolice Domu kultury Inwest v Plzni je také veliké sousto. Když jste začali, odhadoval jste, že
zboření nadzemní části bude trvat měsíc. Vychází vám ty předpoklady?
Přibližně. Tempo jsme měnili kvůli ohledům na prach a hluk. A při Slavnostech svobody jsme práci
přerušili, aby to při oslavách nevadilo. Takže čistého času demolice nadzemní části trvala zhruba měsíc.
* Odhadnete, kdy tu po vás zbude vyčištěné prostranství?
Myslím, že do čtyř měsíců. Ještě při tom budeme muset čekat, až se udělá přeložka teplovodu.
* Přihodilo se někdy, že vám domu, který jste bořil, bylo líto? Třeba jenom z nostalgie kvůli pocitu, že mizí i
něco, co souvisí s kusem vašeho života? To by se mohlo týkat i Domu kultury Inwest.
Dům kultury se mi nikdy moc nelíbil a k srdci mi nepřirostl. Byla to nepraktická stavba se spoustou
schodů. Ale občas jsme bourali i objekty, ke kterým jsem měl lepší vztah.
* Existuje v Plzni nějaká budova, kterou byste si zbořil rád? Dům, který se vám nelíbí a máte na něj chuť?
Ne. To ne. Nenapadá mě budova, kterou bych s chutí zlikvidoval.
* Narazili jste někdy při demolici na zádrhel, který vám akci hodně zkomplikoval?
Při každé demolici se objeví něco, co nepředpokládáte. Někde například až příliš dobře betonovali a
stavba potom drží víc, než má. Také platí, že nikdy vám budova nespadne stejně jako jiná, nikdy se nechová
přesně podle plánu. Průběh demolic dost záleží na tom, jak naši předkové stavěli. Někde to odflákli, což se
snadno pozná.
* Při bourání Kulturního domu Inwest se objevil problém s tím, že se na zbořeništi našel zdraví škodlivý azbest,
který tady objevila při kontrole Česká inspekce životního prostředí. Byla to komplikace, kvůli které jste museli
dělat nějaká mimořádná opatření?

Plné znění zprávy

52

Desky, které obsahovaly azbest, byly jenom tam, kde vedla vzduchotechnika a byly použity jako izolace
pro případ, že by začalo hořet. Vymontovali jsme je, což byla otázka jen několika málo hodin.
* Pro řadu lidí bylo bourání domu kultury přitažlivé divadlo. Některé scény vypadaly docela nebezpečně. Stává
se vám, že na někoho z vašich zaměstnanců něco spadne?
Lidi, kteří byli přímo u bourání, jenom kropili, a to z dostatečné vzdálenosti. Lidé ve strojích sice byli u
trosek blíž, ale strojníky chrání při práci kabiny. Stroje mají dlouhá ramena a jestliže například něco stříhají, pak
materiál padá před ně. Za dvacet let se při naší akci nestal žádný smrtelný úraz. Je ale důležité si udržet před
samotnou demolicí a troskami respekt. Pokud jej člověk ztratí a přestane se chovat opatrně, může na to doplatit.
To ale asi platí u každé práce.
* Můžete připomenout, co všechno už vaše firma v Plzni zbořila?
Na Borech jsme demolovali panelák a o kousek dál bývalou teplárnu. U Jána pak most nebo na zimním
stadionu ledovou plochu. Je už toho celkem dost.
* V Plzni vlastníte rozsáhlý areál bývalých kasáren na Slovanech. Máte jasno o jeho využití?
Jasno máme už dávno. Areál jsme koupili od armády v roce 2007 a do dvou let jej vyčistili od
ekologických zátěží a celý vyklidili. Původně tam územní plán počítal s částí území pro lehkou výrobu a částí
pro bydlení. My jsme zpracovali nový záměr. Chceme odstranit hradby a propojit ulice. Máme návrh, podle
kterého tam směrem od města bude bytová zástavba. Dříve plánovaný velký park chceme trochu zmenšit, ale
už nepočítáme s lehkou výrobou. Jednáme s městem o změně územního plánu. Areál je obrovský a my ho
nezvládneme zastavět celý sami. Část bychom chtěli prodávat drobným investorům, kteří by tam chtěli postavit
rodinné domky. Ale předem chceme mít komplexně vyřešené celé území, aby se nikomu nemohlo přihodit, že si
tam například postaví rodinný dům a vedle mu pak někdo postaví něco, co mu bude vadit. Plánujeme tam
mateřskou školu i další občanskou vybavenost.
* Před časem jste se ucházeli i o atraktivní pozemek v sadech Pětatřicátníků, kde jste chtěli postavit
víceúčelovou budou. Nicméně soutěž na využití pozemku město zrušilo kvůli administrativním nesrovnalostem.
Máte o to území pořád zájem?
Teď se o to nezajímáme.
* Máte nějaký sen, který byste si chtěl v rámci svého podnikání splnit?
To je ten areál bývalých kasáren na Slovanech. Chtěl bych, aby to, co se tam postaví, vypadalo dobře a
aby lidi neříkali, že na tom chtěli Březinové jenom vydělat. Chci, aby se tam lidem dobře žilo. Jde o to, aby se
tam nepostavily jenom škatule.
***
Dům kultury se mi nikdy moc nelíbil. Byla to nepraktická stavba se spoustou schodů. » Je důležité si udržet před
demolicí respekt. Pokud jej člověk ztratí, může na to doplatit.
Za dvacet let se při naší akci nestal žádný smrtelný úraz.
Foto popis| Expert na demolice Petr Březina se strojem, který rozkouše jakoukoliv budovu.
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Foto popis| Atrakce Místo do kina se chodili lidé dívat na demolici Inwestu.
Foto popis| Šel k zemi Dům kultury mizel rychle. Prostor bude vyklizený do čtyř měsíců.
Foto autor| Foto: 2x M. Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/22/4866c36d32601d9878684d2179070296.asp
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Obelstili mladého architekta?
18.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Zápisník
V těchto dnech si můžeme společně připomenout druhé výročí zajímavého výroku. Zástupci firmy Amádeus
Real, která nyní dokončuje bourání plzeňského Domu kultury Inwest, na jehož místě se chystá vybudovat
nevzhledný a do blízkosti historického centra nepatřící obchodní dům, řekli, že demolice už není na pořadu dne.
Redaktorovi MF DNES to tehdy sdělil Václav Sedmík, technický ředitel firmy. „Zcela vážně zvažujeme
postupnou rekonstrukci kulturního domu i se zachováním tolik žádané kulturní funkce,“ tvrdil i další zástupce
investora Ladislav Severa.
Na tento výrok jsem si vzpomněla, když jsem projížděla seznam hostů neobyčejné akce, která se v
Plzni uskuteční příští čtvrtek. Na ‚Kulturquell - Evropský kulturní think tank‘ totiž dorazí i Jakub Mareš a
veřejnost s ním bude moci debatovat od 13 do 15 hodin v restauraci Pijezpi na Americké třídě. Tento mladý
kreativec byl totiž mezi prvními, kteří upozorňovali na to, že masivní krabice, která má vzniknou místo Inwestu,
do centra nepatří, a radoval se z toho, že investor od svého megalomanského nápadu ustoupil. I proto by si
Plzeňané neměli nechat ujít setkání s tímto architektem, designérem, vizionářem a také plzeňským patriotem.
Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/18/2af87447cfea9bd4e8a37af3f3ca6b6d.asp

Petice proti Corsu. Sdružení chybí jen dva tisíce podpisů
12.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

Budeme na podzim kromě krajských voleb rozhodovat v historicky prvním referendu i o budoucnosti jednoho z
nejcennějších pozemků v centru Plzně? Občanskému sdružení chybí k vyhlášení referenda už jen dva tisíce
podpisů.
Z Domu kultury Inwest zbývá jen torzo a během příštích dnů zmizí jeho nadzemní část úplně. Demolice se
nezastaví ani kvůli unikajícímu azbestu. O chystaném obchodně-kulturním komplexu Corso však ještě není
zdaleka rozhodnuto.
Občanské sdružení Plzeňané, které sbírá podpisy k petici za referendum, výrazně pokročilo ke svému
cíli: zisku 13 500 podpisů potřebných k vyhlášení lidového hlasování.
Během posledních třech týdnů sehnali dobrovolníci dalších více než tisíc autogramů.
„Chybí nám ještě zhruba dva tisíce. Minimálně další dva chceme sehnat jako rezervu, pokud by nějaké podpisy
byly neplatné,“ nechal se slyšet Martin Marek z občanského sdružení Plzeňané. Se sběrem podpisů už má
bohaté zkušenosti. Před osmi lety mu nevyšel záměr vyhlásit v Plzni referendum za snížení cen jízdného v
hromadné dopravě.
Tehdy magistrátní úředníci škrtli při kontrole dva a půl tisíce podpisů, u nichž figurovala například
neúplná adresa, nepravdivé či nečitelné údaje nebo signatářům bylo méně než osmnáct let.
Podobným nedostatkům chce sdružení předejít právě dvoutisícovou rezervou. Všechny podpisy plánuje
sehnat do léta.
„Referendum by mohlo být vyhlášeno na podzim spolu s krajskými volbami,“ věří Marek.
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Zastupitelstvo má nově podle únorového nálezu Ústavního soudu povinnost referendum vyhlásit, pokud
jsou splněny všechny zákonné podmínky.
V lidovém hlasování se případně bude rozhodovat o těchto dvou otázkách: 1. Souhlasíte s tím, aby město
Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního
zařízení na místě Domu kultury Inwest?
2. Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro území
ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně?
Referendum bude pro vedení města závazné, pokud se ho zúčastní alespoň polovina voličů a většina z nich
bude volit odpověď ano.
Společnost Amádeus Real, která komplex Corso připravuje, nevylučuje, že by v případě úspěchu
referenda u občanů žádala město o náhradu za zmařenou investici. Jen demolice domu kultury bude stát firmu
podle odhadů několik desítek milionů korun.
„O její zákonnosti však ještě soud nerozhodl,“ připomíná Petr Pelcl ze sdružení Kontrolní skupina, který
demoliční výměr soudně napadl.
***
»Chybí nám ještě zhruba dva tisíce podpisů. Minimálně další dva tisíce chceme sehnat jako rezervu.
»Referendum by mohlo být vyhlášeno na podzim spolu s krajskými volbami. Martin Marek občanské sdružení
Plzeňané
Foto popis| Když začala demolice Lidé mohli nahlédnout i do prázdných kanceláří.
Foto popis| Pro pamětníky Budoucí generace budou znát Inwest jen z fotografií.
Foto popis| Zbyly jen trosky Téměř u konce je demolice bývalého Kulturního domu Inwest na rohu Americké
třídy a Denisova nábřeží v Plzni. Vyrůst místo něj má obchodní dům Corso. Proti stavbě však bojuje občanské
sdružení, které chce v referendu změnit územní plán.
Foto autor| Foto: 3x Martin Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/12/d25d248a456d8fdf8d15e2359255b685.asp

Ze zelené plochy může být snadno plocha šedivá
12.5.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

Zápisník
Aktivisté se po zimním spánku vrátili ke sběru podpisů za referendum o osudu území na místě někdejšího domu
kultury. K potřebnému počtu jim mnoho nechybí. Všechny hlasy však nemusí být platné. Petici mohou odpůrci
referenda snadno torpédovat úmyslně nepravdivými údaji u signatur. Pokud by však Plzeňané opravdu rozhodli
o změně územního plánu na urbanistickou zeleň, jen těžko lze předpokládat, že tam zelená plocha skutečně
bude. A už vůbec není reálné, že Amádeus ustoupí od svého současného projektu ve prospěch čistě kulturní
budovy s byty. Mnohem reálnější je, že firma bude město žádat o náhradu za zmařenou investici a ještě k tomu
nechá pozemek v podobně zanedbaném stavu, v jakém je teď. Ze slíbené zelené plochy tak může být snadno
plocha šedivá. Tlak, který aktivisté na investora vyvíjejí, bezesporu přispěl k tomu, že Corso nakonec nemá být
jen obchodní krabicí. Je ale dobré vycítit okamžik, kdy takový pozitivní tlak dosáhne svého vrcholu a kdy už
škodí.
Podpoříte referendum? Dostavíte se k případnému hlasovaní? Jak budete volit? Pište na redplz@mfdnes.cz
Foto popis|
O autorovi| Jan Novotný, redaktor MF DNES
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Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/12/da8b63810a54c10fe5e1025b6d6be1dd.asp

Do třetice třeba zmoudříme
7.4.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslava Šašková

Zápisník
Říká se do třetice všeho dobrého, ale utěšovat se tím v případě místa, kde nyní padá k zemi doslouživší Dům
kultury Inwest a v blízké budoucnosti možná vyroste nákupněadministrativně-obytný hybrid, je podle mého velmi
slabá útěcha. Nepopírám, že byl DK Inwest v době svého vzniku technicky i architektonicky unikátní. Přesto, že
z původního projektu vznikla jen část a ještě ne zcela podle záměrů autora. Každopadné se ani teď nemohu
zbavit dojmu laika, že se areál kulturního domu protektorsky rozcápnul na nábřeží Radbuzy, aniž by si
připouštěl, že se ke svým sousedům pranic nehodí. Taková už prý byla tenkrát doba. Necitlivá, totalitní.
Jen si tak říkám, co asi uslyšíme za dalších dvacet nebo třicet let, až budou lžíce bagrů odbíjet poslední
minuty Arény, Corsa nebo jak se bude Dům hrůzy II jmenovat. Ani bych se nedivila, kdyby si další generace
říkala, že taková už byla tenkrát doba. Necitlivá, kořistnická. Utěšovat se, že do třetice Plzeňané zmoudří, je
nyní sice slabá náplast, ale naděje umírá poslední. Pokud začneme víc vnímat genius loci, než kolik nám to
vynese.
Foto popis|
O autorovi| Jaroslava Šašková, redaktorka MF DNES Plzeň
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/04/07/237348564c58b7fd425b7d8b55f1cc1e.asp

Mizí kus Plzně. Začíná další sporná proměna
7.4.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím bagry rychle ukusují železobetonový Dům kultury Inwest.
Namísto něj má vyrůst obchodní komplex Corso Americká.
Přímo před očima mizí lidem známý kus Plzně. Zvláštní podívaná a pro mnoho obyvatel města v současné
době téma číslo jedna: Demolice Kulturního domu Inwest. Je to začátek jedné z nejvýraznějších přeměn centra
Plzně a další předehra stavby obchodního domu, kde se má najít místo i pro kanceláře, byty nebo sportovní
aktivity. Lidé, které se zajímají o vývoj města, proměnu na nábřeží Radbuzy řadí do kategorie nedobrých změn v
centru Plzně. A rozhodně to není tím, že by jim bylo líto demolované stavby. Vadí jim to, co ji vystřídá. Zároveň
připomínají obdobné kontroverzní zásahy do tváře města.
Podobný osud potkal výstaviště nebo Městskou nemocnici
Architekt Radek Dragoun proměnu prostoru na nábřeží považuje za spornou záležitost. „Nikdy jsem dům kultury
nevnímal pozitivně, ale to, co tam vznikne, bude z mého pohledu horší,“ konstatoval Dragoun. Architekt tvrdí, že
na začátku devadesátých let bylo podobně nešťastné rozhodnutí o demolici Městské nemocnice v sadech 5.
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května. V místě později vyrostl hotel Diplomat. „Zásah do centra města to by srovnatelný. Ale tehdy zanikla
památka větší kvality,“ uvedl. Dragoun zdůrazňuje, že v podstatě stejný osud - jako dům kultury - mělo relativně
nedávno plzeňské výstaviště, kde vzniklo obchodní centrum Plaza. „Je to jakési podivné čištění Plzně.
Případy městské nemocnice a výstaviště byly o to smutnější, že se odehrály na pozemcích města, které se na
těch změnách přímo podílelo,“ sdělil architekt Radek Dragoun.
Místo si zaslouží něco vznešenějšího než obchoďák
Architektka Anna Hostičková, která pracovala v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, řekla, že měla ke
kulturnímu domu rozporuplný vztah. „Že tam byl kulturní sál, bylo bezvadný. Že tam bylo divadýlko, bylo úžasný.
Ale ta budova asi nestála na správném místě a nebyla městotvorná. Tam nebylo na co se koukat. Navíc pro
starší lidi byl velký sál těžko dostupný,“ řekla Hostičková. Té dnes nevadí samotná demolice budovy, ale
nezamlouvá se jí plánované využití místa. „To, že zrovna na tomhle místě má vyrůst další mamutí kšeft, to mě
tedy trápí. To je místo, které by si zasloužilo něco vznešenějšího než další obchoďák. Nevím, kam tohle město
kráčí,“ uvedla Hostičková.
Herec lituje jenom divadla
Zvláštní vztah k Domu kultury Inwest měl známý plzeňský herec a režisér Antonín Procházka. Ten několik let
vedl Divadlo Miroslava Horníčka, které bylo v suterénu budovy a jméno slavného rodáka z Plzně neslo od roku
2000. „Hlavně mě mrzí, že zmizí to divadlo. Ale kulturního domu litovat nebudu. Z architektonického hlediska mi
celá ta oblast připadá nešťastná. V každém městě jsou nejkrásnější místa na nábřeží. Plzeň má nábřeží strašně
odbytý, nedomyšlený, až je to zoufalý,“ sdělil Procházka.
***
Anketa Co pro vás znamenal dům kultury?
Jiří Kubík bývalý radní Plzně » Dlouho hyzdil centrum Myslím, že dům kultury již dlouhou dobu hyzdil centrum
Plzně. Vždy, když jsem kolem procházel, tak jsem si říkal, že nic horšího nemůže na tomto místě stát. Teď budu
doufat, že se to nenaplní.
Jaroslava Kunová ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň » Do místa by se hodil park Domu kultury je škoda,
protože tam byl velký sál a Horníčkovo divadlo. Když se zbourá, tak bych si přála, aby tam vznikl park, který se
na toto místo u řeky výborně hodí narozdíl od obchodního domu, kterých je dost.
Stanislav Liška ředitel krajské správy a údržby silnic » Nemám k němu žádný vztah K domu kultury jsem si za
roky neudělal žádný vztah, pozitivní ani negativní. Dnešní architektura je jiná, a pokud na jeho místě vyroste
něco hezčího a účelnějšího, bude to dobře.
Petr Soukup strojvedoucí Plzeň » Bourá se kus historie Plzně Velice mě to mrzí. Myslím, že Dům hrůzy byl
součástí Plzně stejně jako kostel nebo nádraží a s jeho zbouráním se bourá kus historie našeho města. Určitě
bych si nepřál, aby na tom místě stál další obchoďák. To radši nic, nebo park. Roman Černík vysokoškolský
učitel a divadelník » Je to smutný příběh Demolice probíhala razantně a skoro až chtivě. Celý ten tah mi přišel
kořistnický. Druhá věc je, že je mi líto, že město nepečuje o jeden ze svých nejcennějších pozemků. Ten prostor
je urbanisticky znetvořený. Je to smutný příběh.
Jan Poduška starosta Blovic » Dům se mi nikdy nelíbil Dům kultury se mi jako stavba nikdy nelíbil. Příjemná
byla pasáž s obchůdky a Divadlo Miroslava Horníčka. Vždy jsem tenhle dům ale vnímal jako strašně energeticky
náročnou stavbu. Projekt nového obchodního centra jsem neviděl.
Václav Ulč architekt, spolumajitel ateliéru AVE » Je to promarněná šance Dům kultury zastaral fyzicky i morálně
natolik, že chápu rozhodnutí investora zbourat ho. Bohužel DK Inwest i objekt, který ho má nahradit, jsou příliš
dominantní a nectí genius loci dané lokality. Je to opět promarněná šance.
Jakub Štalmach student ZČU Plzeň » Měl se zrenovovat Dům hrůzy k Plzni patří stejně jako pivo a vše ostatní.
Je v centru dlouhou dobu a řekl bych, že místo nesmyslného bourání by bylo lepší investovat do renovace, aby
mohl i nadále fungovat. Obchodních domů je v Plzni již dost.
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Ivan Jáchim ředitel Dominik Centra » Něco se už muselo udělat Jsem trochu smutný z toho, co se kolem toho
děje. Vím, jak se dělá kultura, a dům kultury byl soukromý. Provozní náklady byly obrovské, něco se s tím udělat
muselo. Samozřejmě se mi nelíbí, že tam bude obchoďák.
FAKTA Co zažil dům kultury * Dům kultury Inwest, původně Dům kultury ROH byl otevřen 17. 1. 1986. * Velký
sál sloužil nejen kultuře ale také k politickému schůzování. Nejprve se zde sjížděli komunisté, po změně režimu
v roce 1989 zde sněmovala například ODS. * V přízemí domu bylo několik obchodů, na konci osmdesátých let
sem lidi lákala prodejna ESO na vybrané lahůdky, které byly tehdy nedostatkovým zbožím. Později se pasáži
prodávaly oděvy, boty, šperky i keramika. * V suterénu domu bylo divadlo, které od roku 2000 neslo jméno
Miroslava Horníčka. * Ve velkém sále se pořádaly plesy nebo koncerty. Vystupovaly zde kapely jako Nazareth
nebo Čechomor. K významným koncertům patřilo 6. 11. 2007 vystoupení světově proslulé finské skupiny
Apokalyptica. * V sále a okolních prostorách se konal také krajský veletrh cestovního ruchu ITEP. V domě
kultury se rovněž pořádaly výstavy kaktusů nebo minerálů. * Ke dni 30. 6. 2011 byl provoz domu kultury
ukončen. Demolice začala ve středu 4. dubna 2012.
Foto popis| Má nahradit Inwest Návrh podoby obchodního domu, který má vyrůst místo bouraného Domu
kultury Inwest. Zástupci firmy Amádeus zdůrazňují, že komplex nebude pouze obchodním centrem. Část má být
využita pro služby, volný čas, bydlení a administrativu. Součástí budovy bude také sál určený pro kulturní akce.
Firma počítá s tím, že stavba začne v příštím roce a hotová bude v roce 2014.
Foto autor| Repro: Amadeus Real
Foto popis| Pátek, 6. dubna Takhle vypadalo včera kolem poledne torzo plzeňského domu kultury na Americké
třídě. Firma Amádeus má na demolici, která začala ve středu, vyhrazené dva měsíce. Při bourání se nebudou
používat výbušniny. Kdy se začne na místě stavět obchodní komplex Corso Americká není jasné, protože
investor ještě nemá povolení úřadů. Firma počítá se zahájením stavby v příštím roce a jejím dokončení v roce
2014. (ned)
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Foto popis| Výstavba v plném proudu Skelet domu kultury, kolem kterého chodili Plzeňané v osmdesátých
letech, když se stavěl.
Foto autor| Foto: Archiv
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/04/07/b712dc48140e737d536207283e0aebda.asp

Jednu z plzeňských dominant už boří těžká technika. Mnoho lidí proti
tomu protestuje
5.4.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský

KONČÍ ÉRA DOMU KULTURY
Foto popis| Kulturní dům se mění v suť Včera v Plzni odstartovala demolice Kulturního domu Inwest. Budovu
postavenou v osmdesátých letech má nahradit obchodní komplex Corso Americká, který chce postavit firma
Amádeus. Projekt má ve městě mnoho odpůrců, například sdružení Kontrolní skupina. Jeho zástupce Petr Pelcl
včera u Krajského soudu v Plzni podal žalobu, kterou chce zpochybnit rozhodnutí úřadu o demolici kulturního
domu. Pelcl je přesvědčen, že soud ještě může demolici zastavit a zrušit rozhodnutí o ní. Dům kultury bourá
firma APB. Její šéf Petr Březina uvedl, že nadzemní část budovy může zmizet do měsíce.
Foto autor| Foto: Martin Polívka, Jiří Bervida, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2012/04/05/5789f612dabfde61fd0ca5ce1b05ae1d.asp

„Stále mě rozčiluje, jak Plzeň vypadá,“ říká Petr Domanický
2.4.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

PLZEŇ Začátkem roku měl kulaté výročí. Před deseti roky mu bylo osmadvacet a poprvé veřejně v tisku
zkritizoval, jak se vyvíjí město Plzeň. Byl tvrdý. Vadilo mu, že radnice dává přednost autům před chodci, že se
provoz v centru neomezuje, že se kvůli silnicím bořily domy. A že se v centru Plzně staví obchodní domy, které
patří na okraj města. Nebo že nepřibývají zelené plochy a mizí veřejný prostor. Před deseti lety architekt Petr
Domanický prohlásil: „Chci se dožít lepší Plzně“. To mu vydrželo. Ale nelíbí se mu, jak se město od roku 2002
změnilo. Zdůrazňuje, že radnici chybí jasná představa, jak město utvářet. Tvrdí, že městu ubližuje, jestliže jeho
vedení nemá koncepci a osudy jednotlivých oblastí města se řeší zcela nahodile a zpravidla až když je na
všechno pozdě.
Když někteří plzeňští politici nebo úředníci magistrátu zaslechnou jméno Domanický, jen se ušklíbnou
nebo mávnou rukou. Ale těžko se hledá člověk, který by sledování změn Plzně, její historii i okolnostem, které
město utvářely, věnoval víc času než on.
Mladý architekt, který dříve pracoval u památkářů a nyní je zaměstnancem Západočeské galerie, byl
také čtyři roky zastupitelem města. Mnozí politici se na něho dívají jako na věčného nespokojence a škarohlída,
který požaduje nemožné věci. Jenomže vývoj dává Domanickému za pravdu. Příklad? Byl to on, kdo už před
několika roky tvrdil, že Plzeň nutně potřebuje pravidla pro utváření oblasti mezi Americkou třídou, Denisovým
nábřežím a Sirkovou ulicí. Když vypukly velké spory kvůli demolici Domu kultury Inwest a jeho nahrazení velkým
obchodním domem, na jeho slova došlo. Radní se potom snažili zachránit, co se dá, když se s investorem
pokoušeli usmlouvat, aby své představy o obchodním komplexu alespoň trochu opravil. I tak je ovšem zřejmé,
že mimořádně cenné území na nábřeží Radbuzy zabere krajně sporná stavba.
» Pokračování na str. B3
Posledních deset let Plzeň promarnila
Architekt Petr Domanický: V centru mohly po roce 2000 vzniknout bulváry a třídy, místo toho se na něj zaměřili
investoři a staví zde obchodní domy, které patří na periferii »
Pokračování ze strany B1
Petr Domanický tvrdí, že není člověk, který budoucnost Plzně vidí jen černě. Dušuje se, že není zarputilý
pesimista. „Kdybych si nemyslel, že je možné něco zlepšit, tak už bych přestal mluvit o tom, co všechno je třeba
změnit. Ono to jde. I pohled lidí na město se mění. Jenomže se to děje strašně pomalu. A někdy vedení města k
dobrým rozhodnutím donutí až vývoj nebo nedostatek peněz,“ říká architekt.
Jak tedy Petr Domanický hodnotí změny, které se v Plzni odehrály po roce 2002? Je stále stejně
rozhněvaným mladým mužem? „Asi ano. Stále mě rozčiluje, jak Plzeň vypadá. Posledních deset let byla doba,
která se z mého pohledu spíš promarnila,“ zamýšlí se.
Upozorňuje však zároveň, že řada věcí ve městě se zlepšila. Pokládá je ale za jednotlivosti. Chválí
obnovu Borského parku a okolí Boleveckých rybníků. „Nebo třeba obnova parku na Mikulášském náměstí je
jednoznačně pozitivní záležitost stejně jako pokračování nejrůznějších cyklotras a tras pro pěší v údolí řek.
Dobré je další vylepšování sadů v centu města a vybudování rekreační oblasti a jezírka v Mlýnské strouze. A
také přeměna Martinské ulice na pěší zónu,“ vypočítává. Připomíná také, že se k životu podařilo navrátit některé
zpustlé budovy. „V jedné vzniklo na náměstí Republiky Muzeum loutek a v další Husově ulici Dům hudby.“
Pokud má na druhé straně vybrat největší chybu uplynulého desetiletí, která se v Plzni stala, bez
váhání ukazuje k místu, kde kdysi bylo vyhlášené výstaviště, jehož podstatnou část zabral obchodní dům Plaza.
„Město tak samo sebe připravilo o výjimečné území, kde mohli lidé v příjemném prostředí trávit třeba celý den.
Plzeň tam ztratila veřejný prostor, za který nemá náhradu. Podobný už v centru není. Ve středu města přitom
zeleň ubývá.“
Veliký problém: doprava
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Architekt tvrdí, že zásadní problém Plzně je, že nemá stanoveny základní principy vývoje. Říká, že město velmi
trpí dosavadním komunikačním systémem. „Ten je bohužel stále založen na protažení silnic prvních tříd přímo
centrem, kde se kříží téměř všechny ve dvou velkých křižovatkách před pivovarem a před Hlavní poštou.
Výsledek je, že spousta lidí bydlí u rušných silnic. Ty by se přitom měly nejatraktivnější obytným částem města
vyhýbat,“ argumentuje. Architekt přirovnává město k živému organismu. „V okolí frekventovaných silnic je
nemocný. Jinde se naopak uzdravuje.“
Domanický odmítá tvrzení mnoha zástupců magistrátu, že se silničním systéme nelze nic dělat.
Domnívá se, že radnice promarnila devadesátá léta, kdy bylo možné změny připravit a v posledním desetiletí se
mohly provádět.
„Po roce 2000 se investoři zaměřili na centrum. Tehdy mohla být připravena představa, že místo rušných silnic
vzniknou městské třídy a bulváry a hlavní dopravní tahy povedou jinudy.
Řada změn k lepšímu mohla být dnes hotová. Výsledek je opačný. Pozemky v centru si rozdělili investoři, kteří
tam postavili nebo hodlají postavit obchodní domy podobné těm na periferii. To je Plaza, to je Hornbach,“ tvrdí
Domanický.
Architekt měl čtyři roky v samosprávě města fórum, kde mohl své představy a výhrady prezentovat.
Nemá ale pocit, že by mu to pomohlo. „Někdy jsem si připadal jako zoufalec.“ Za úspěch před lety považoval
vznik koncepce, podle které se mělo vybudovat nové depo pro dopravní podniky v Zátiší. Když se dnes chystá
vybudování depa ve Škodovce v bývalé hale lokomotivky, jen kroutí hlavou. „Lokomotivka je Němci za války
postavená hala na výrobu tanků. Podle mých informací je pro depo nevhodná. Navíc je obkroužena pozemky
Škodovky. Uniká mi, proč by umístění depa tam mělo být výhodné, když je v Zátiší k dispozici volný areál.“
Domanický patří také k lidem, kteří kritizují projekt na výstavbu obchodního komplexu, které má vyrůst
na místě Domu kultury Inwest určeném k demolici. Přiznal, že domu kultury by nelitoval, pokud by měl jistotu, že
jej nahradí něco lepšího. Obává se ale, že to se nestane, přestože investor slibuje prostor pro kulturu nebo
sport. „Když se stavěla Plaza, slyšel jsem podobné sliby. Tehdy se také mluvilo o revitalizaci areálu výstaviště,
na kterou město nemělo peníze. Vyvinulo se to v obchoďák s multikinem.“ Domanický pokládá za obrovskou
chybu, že radnice neměla včas jasno o pravidlech pro využití území mezi nábřežím a Americkou třídou. „Z
takové koncepce mohlo vyplynout, že místo je výhodné pro stavbu celoměstského významu, jako je třeba
divadlo. Město se mohlo o pozemky včas zajímat a vývoj mohl vypadat jinak. Pokud už má na nábřeží stát
obchodní dům, mohl tam zároveň vzniknout nějaký veřejný prostor jako náměstí nebo nová ulice. Možností byla
spousta. Ale zastavět pozemek obrovskou bednou s obchoďákem, kterých jsou po republice desítky, je velká
škoda.“
Kulturák, to je průšvih
Domanický pokládá za zlom, že letos město uspořádalo ideovou soutěž na řešení širšího centra města. Tvrdí,
že by to 23 let po listopadu 1989 mohl být zárodek pro koncepci budoucího vývoje Plzně. „Je však otázka, zda a
jak z té koncepce bude radnice dál vycházet. Jen se obávám, že uspořádání soutěže byl jen jakýsi ústupek po
velkém průšvihu kolem kulturáku. Tenhle průšvih totiž završil řadu průšvihů posledních let.“ Architekt má strach,
že i když nová koncepce pro Plzeň vznikne, vedení města se jí řídit nebude. Připomíná, že radnice roky
slibovala zklidnění Americké třídy a pak to politici odmítli udělat, ačkoliv právě zklidněním Americké konšelé
zdůvodňovali téměř třímiliardovou investici do vybudování souběžné ulice U trati. „A podobně to dopadlo s
parkovacím domem Na Rychtářce. Slibovali, že až bude, omezí se parkování a provoz v centru města. Výsledek
je, že dům stojí, dál se parkuje téměř všude, kde to jde, a do centra jezdí více aut.“
Petr Domanický stále doufá, že se lepší Plzně dožije. „Ale ujasnění koncepce ze strany vedení města je
nutné. Jinak se změny k lepšímu dál budou dít jenom nahodile a zoufale pomalu. Chce to jasnou představu a
vůli. Potom to půjde rychleji,“ prohlašuje Domanický.
***
Město je živý organismus, který je v okolí frekventovaných silnic nemocný. Jinde se naopak uzdravuje. »
Foto popis| Včera a dnes Petr Domanický s dobovým vyobrazením výstaviště na místě, kde dnes stojí obchodní
dům Plaza.
Foto autor| Foto: M. Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/04/02/1f5b51d4e2e37fabda52f6a02b4a9859.asp
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Poslední hodiny domu kultury. Stál tu 26 let
28.3.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nevěd

Možná to začne dnes, možná až za pár dnů. V každém případě to bude výjimečná podívaná, při které se bude
měnit tvář centra Plzně. Existence plzeňského Domu kultury Inwest se začala počítat na pouhé hodiny, které
zbývají do jeho demolice.
PLZEŇ Jen o málo více než jedno čtvrtstoletí vyměřil osud domu kultury v Plzni. Šéf stavebního odboru
magistrátu Jiří Balihar včera prohlásil, že jeho úřad zamítl odvolání proti verdiktu o demolici, které podal
zástupce společnosti Tesco. „Zatím to nenabylo právní moci, ale demolice je na spadnutí,“ řekl Balihar.
Verdikt nabude právní moci, až bude rozhodnutí doručeno účastníkům řízení, což může být už dnes
ráno. Jakmile se to stane, lidé ze společnosti APB začnou dům mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím
likvidovat.
Stavba, kterou většina Plzeňanů nikdy neměla v lásce, by z mapy města měla zmizet zhruba měsíc po zahájení
demolice. V posledních dnech chodník na Americké třídě oddělila od areálu bývalého kulturního domu modrá
ohrada s logy společnosti APB.
Dům kultury má do roku 2014 nahradit obchodní komplex Corso Americká. Za projektem stojí firma
Amádeus. Proti výstavbě se ale ve městě bouří mnoho lidí. Tisíce Plzeňanů už podepsaly petici, kterou chtějí
donutit radnici, aby o záměru vypsala referendum.
Dům kultury v Plzni byl slavnostně otevřen 17. ledna 1986. Mnozí Plzeňané jej rychle překřtili na Dům
hrůzy u Radbuzy. Až plán postavit na jeho místě velké obchodní centrum přinesl budově přízeň části veřejnosti.
Evidentně se nejednalo o důsledek oblíbenosti kulturního domu, ale o výraz odporu k plánu na stavbu
obchodního komplexu uprostřed města. Při rozruchu kolem projektu společnosti Amádeus se někteří odpůrci
plánu pokusili prosadit, aby byl dům kultury prohlášen za kulturní památku, což se jim nepodařilo.
Bývalý stánek kultury je už řadu týdnů k demolici připraven a vyklizen. Vedoucí stavebního odboru
nepředpokládá, že demolice citelně zkomplikuje život lidem z okolí. „Myslím, že to bude velmi rychle udělané. S
mechanizací, kterou má APB k dispozici, to může mít rychlý a nekonfliktní průběh. Největší zátěž okolí může
představovat odvoz materiálu,“ sdělil Balihar. Ten ujistil, že s žádným trháním budovy výbušninami se nepočítá.
Ohlášeny nejsou ani žádné související uzavírky silnic nebo chodníků v okolí.
Šéf společnosti APB Petr Březina potvrdil, že k zahájení demolice je všechno připraveno. „Investor říká,
že začne v těchto dnech,“ uvedl Březina. Zástupce firmy je přesvědčen, že akce nebude obyvatele centra města
výrazně obtěžovat. „Ale budou tam pracovat bagry, takže se v místě zvýší hluk,“ konstatoval. Petr Březina
odhadl, že po měsíci může být hlavní část demolice ukončena. „Když jsme před lety likvidovali panelový dům u
teplárny na Borech, měla demolice hladký průběh,“ připomněl. A jak se na zánik budovy na nábřeží dívá
architekt Petr Domanický, který vývoj města dlouhodobě sleduje i komentuje? „Ten dům mě nikdy nijak
neoslovoval a nepovažoval jsem jej za architektonický zázrak. Na druhou stranu je mi toho baráku líto. Nebylo
by mi ho líto, kdybych věděl, že tam vznikne něco lepšího. Jenomže na tom obchodním domě nějaké
architektonické ambice vidět nejsou,“ řekl Petr Domanický. Architekt lituje, že pozemek nezískalo město. „Bylo
by to mnohem lepší místo pro divadlo než na Palackého náměstí,“ konstatoval Domanický. Na demolici nebude
navazovat zahájení stavby obchodního komplexu, protože společnost Amádeus ještě nemá vydané územní
rozhodnutí. „A nelze říct, kdy bude. Může to být hotové za tři měsíce nebo také za rok,“ prohlásil technický
ředitel společnosti Amádeus Václav Sedmík.
» Pokračování na straně B3
Poslední hodiny plzeňského domu kultury. Stál tu 26 let
» Pokračování ze strany B1
Až po zisku územního rozhodnutí může investor začít jednat i o stavebním povolení.
Někteří kritici projektu Corso Americká už oznámili, že jakmile projekt územního rozhodnutí získá,
napadnou rozhodnutí u soudu. Odpůrci plánu zdůrazňují, že plánovaný komplex by přitáhl automobilový provoz
a zhoršilo by se tak životní prostředí v oblasti, kde už nyní není dobrý stav ovzduší.
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„Na podobný případ už existuje verdikt soudu v Praze, který zrušil územní rozhodnutí na hotel a bytový
dům na Pankráci, kde byla velmi podobná situace. Byly tam překračovány limity pro některé znečišťující látky,
které vznikají v důsledku automobilové dopravy,“ řekl Petr Pelcl z občanského sdružení Kontrolní skupina.
Zástupci investora - firma Amádeus - zdůrazňují, že komplex nebude pouze obchodním centrem, ale že
bude mít více funkcí. Po posledních úpravách má být 55 procent plochy objektu využito pro služby, volný čas,
bydlení a administrativu. „Počítáme s využitím nejvyššího patra pro sport a volný čas,“ konstatoval Jan Petřík.
Ten tvrdí, že na střeše bude také dráha pro in-line bruslaře. Podle plánu investora budou v jednom křídle
komplexu byty a kanceláře. Součástí budovy bude také sál určený pro kulturní akce.
Firma počítá s tím, že stavba začne v příštím roce a hotová bude v roce 2014.
***
HISTORIE Dům kultury aneb Dům hrůzy u Radbuzy Postaven byl podle projektu architektů Hellera, Hrubce a
Němečka. Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. ledna 1986. Lidé, kterým se tahle masivní budova v centru
města nelíbila, mu brzy dali přezdívku Dům hrůzy u Radbuzy. Nicméně byl místem mnoha významných
koncertů, plesů, výstav či veletrhů. Výrazně je spojen se slavnostním vyhlašováním hudebních cen Žebřík.
„Nebylo by mi ho líto, kdybych věděl, že tam vznikne něco lepšího.“ Petr Domanický, architekt
Foto popis| Čas tak na poslední snímek Pokud rádi dokumentujete proměny Plzně, pak fotografie domu kultury
z března 2012 bude zřejmě moci mít popisek „Těsně před demolicí“.
Foto autor| Foto:Jaroslav Nedvěd MF DNES
Foto popis| Místo činu Demolice se blíží
Foto autor| Foto: Jaroslav Nedvěd, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/03/28/72de9221a0b3e253adc4e143d20f87d6.asp

Lázní je škoda, říká architekt Jan Soukup
5.3.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(jak)

PLZEŇ Rekonstrukce Měšťanské besedy, Muzeum loutek nebo úpravy náměstí Republiky. Projektoval je
Jan Soukup s týmem. „Současné Plzni chybí vize pro její rozvoj,“ říká známý architekt.
* Má podle vás Plzeň alespoň centrální koncepci na rozvoj svého centra?
Myslím si, že nám chybí. Město pořídilo v 90. letech minulého století urbanistickou studii centrální zóny.
Ale je fakt, že se nepřetvořila v regulační plán. Tak přicházejí různí investoři a každému se vychází vstříc, aniž
by se přihlíželo k zájmům této oblasti. A chybí nám i osoba hlavního architekta města, který fungoval za první
republiky. Nyní dohlížejí na výstavbu úředníci, kteří se řídí podle předpisů a zákonů. Proto nemá Plzeň jako
město žádnou ideu.
* Opravdu?
Ano. Celá léta jsem byl mrzutý, že se uprostřed města jen opravuje a staví se pouze na předměstích.
Těšil jsem se, až to přijde do centra. Teď z toho ale nejsem vůbec šťastný. Žádná z novostaveb, kromě těch v
Nádražní ulici nebo Hannah na Americké třídě, nejsou dobré. Nejsem spokojený s tím, jak se střed města vyvíjí.
* Která stavba vám v Plzni chybí?
Městské lázně. Je mi jasné, že nejsou tak zapotřebí. Ale je mi líto té budovy. Že není využitá.
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* Co by se s ní dalo nyní dělat?
Nejvíc by mi tam seděla Západočeská galerie. Prostě využít to na rozlehlé prostory, které nemají velké
nároky na okna. Říkám to navzdory tomu, že jsem zde pro italského investora připravoval jiné využití.
* Co tam mělo či má vzniknout?
Využití mělo být multifunkční. Wellness, fitness, hotel, obchodní část i administrativa. V roce 2010 jsme
na to dostali územní rozhodnutí.
* Proč tedy lázně chátrají dál? Investor si to rozmyslel?
Ne. Svůj záměr neopustil. Jen ho kvůli recesi zmrazil.
* Měla by se nová budova Západočeské galerie stavět U Zvonu?
Je to dobré řešení. Vytváří to tam se Západočeským a Pivovarským muzeem takovou příjemnou
muzejní čtvrť propojenou parkem.
* O pár desítek metrů dál od lázní stojí vystěhovaný Dům kultury Inwest. Jak naložit s touto lokalitou?
Obchodní centrum, která zde zřejmě vyroste, je hodně veliké zařízení. V centrální části města by měl
místo jednolité stavby spíš vzniknout kus čtvrti - více staveb od různých investorů.
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/03/05/dad90cd729cb432dab4569ef8d075d90.asp

Ostrava a Plzeň opět bojují, tentokrát o centra měst
25.2.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 5 Kraj Moravskoslezský
Ilona Rozehnalová

Zaujalo mě Tentokrát své postřehy na aktuální dění píše majitelka ostravského Antikvariátu a klubu Fiducia
Za poslední rok byly vztahy Plzně a Ostravy citovány médii zejména v souvislosti se soubojem těchto měst o
titul Evropské hlavní město kultury 2015. Tento měsíc se ale objevila nová spojitost mezi oběma městy a jde
zase o „souboj“, tentokrát však ne proti sobě, ale proti stejnému developerovi, firmě Amadeus Real, která nyní v
obou městech vyvolala masivní protest veřejnosti.
V Plzni občané protestují proti záměru zmíněného developera zbořit kulturní dům a místo něj v centru
města postavit obří shopping centrum. Stejná firma požádala v Ostravě o povolení k demolici nárožního domu
komplexu zvaného Ostravica-Textilia, architektonické a obchodní ikony centra města. Developer navrhuje
zbořit nárožní dům a postavit nové obchodní centrum, které bude zasahovat celé náměstí Edvarda Beneše
místo bývalého Německého domu. Kromě povolení k demolici rohového objektu požádal nyní developer
ministerstvo kultury o zrušení památkové ochrany další části bloku, kulturní památky, jež postavil význačný
architekt, žák Otto Wagnera Wunibald Deininger. V Plzni nyní občané iniciovali podpisovou akci, která by měla
vyvolat referendum, v němž občané řeknou své ano či ne záměru vystavět v centru Plzně kontroverzní nákupní
centrum. Občanská iniciativa v Plzni za tři měsíce nasbírala více než 10 000 podpisů, k vyhlášení referenda jich
potřebuje 13 000. Je tedy téměř jisté, že v Plzni referendum proběhne. V Ostravě po zjištění médií, že
developer zažádal o zboření jednoho z nejvýznamnějších symbolů centra Ostravy a že chce zbořit nejen tento
rohový dům, ale v případě vynětí z památkové ochrany také velkou část kulturní památky, vznikla petice
požadující zachování této ostravské ikony včetně požadavku na údržbu a ochranu domu Wunibalda
Deiningera, kterou developerovi ukládá zákon.
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V těchto dnech byl také odeslán otevřený dopis ministryni kultury, ve kterém signatáři petice žádají, aby nebyla
zrušena památková ochrana s ohledem na vysokou architektonickou i kulturní hodnotu této památky.
Ostravica-Textilia patří mezi legendy ostravské historie a tři tisíce podpisů pod peticí za 14 dní svědčí o tom,
že je pro občany víc než jen vzpomínkou. Firma Amadeus Real na svých webových stránkách prezentuje
ostravský projekt sloganem „OC Ostravica - spojíme historii s budoucností“, proto není požadavek na dodržení
slibu a zachování památek ničím nadstandardním. Pokud chce firma dokázat občanům svou solidnost, měla by
občany informovat o svých záměrech na svých firemních stránkách pravdivě. Ve chvíli, kdy v projektu
předloženém magistrátu počítá s demolicí rohového objektu, neměla by mást občany vizualizacemi, kde je dům
zachován a na záběru zblízka, který je k dnešnímu dni dostupný na webu firmy, dokonce i opraven. V Ostravě i
v Plzni občané dokázali, jak má v praxi vypadat fungující občanská společnost. Obě města mají nyní kromě
zákonných možností i jasně deklarovaný postoj svých občanů - kéž by jej volení zástupci vyslyšeli a rozhodovali
ve zmíněných kauzách ve prospěch občanů, v případě Ostravy například jasným odmítnutím návrhu
developera k demolici a zrušení památkové ochrany, s větší razancí při požadování naplnění zákonných
povinností, které developer vůči památce má.
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/02/25/5db7b82d85cd08d172a6c3f118ac9ff9.asp

Obchodní centrum mění tvář nastavenou k Americké třídě
14.2.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Sporný projekt obchodního centra Corso Americká, dříve nazývaného Aréna, který má vyrůst mezi Americkou
třídou a Denisovým nábřežím v Plzni, se částečně změnil. Autoři ho včera představili.
PLZEŇ - Plášť komplexu, který má nahradit plzeňský Dům kultury Inwest, má být směrem na Americkou třídu
víc rozčleněn tak, aby jeho ráz lépe odpovídal domům na protější straně ulice. „Po celé délce podél Americké
třídy bude podloubí, aby bylo možné tudy projít suchou nohou,“ uvedl Jan Petřík z firmy Amádeus, která za
projektem stojí.
Zástupci společnosti Amádeus tvrdí, že úpravami projektu reagují na požadavky města a veřejnosti.
Část veřejnosti i někteří zastupitelé by ovšem byli raději, kdyby nové obchodní centrum ve středu města vůbec
nevzniklo.
Dům kultury bude brzy vyklizený
V přízemí plánovaného objektu mají být podle nejnovější verze projektu podél Americké třídy výlohy. Ty má od
chodníku oddělit několik schodů. Patra nad výlohami v podobě žlutých a šedivých kvádrů mají přečnívat k silnici
a tvořit podloubí podepřené sloupy.
Do dvou týdnů budou zcela vyklizeny vnitřní prostory Domu kultury Inwest, na jehož místě má Corso stát. Úplné
vyklizení domu kultury je předzvěstí jeho demolice, která se odehraje zřejmě na jaře. Investor chce ještě letos
získat k projektu klíčové územní rozhodnutí. „Stavba by měla být zahájena v příštím roce a dokončena v roce
2014,“ sdělil Jan Petřík.
Plán firmy Amádeus se snaží překazit občanské iniciativy, které prosazují, aby se o stavbě hlasovalo v
referendu. Tvrdí totiž, že obchodní centrum do středu města nepatří, že přitáhne dopravu a zhorší životní
prostředí ve městě.
Zástupci investora zdůrazňují, že komplex nebude pouze obchodním centrem, ale že bude mít víc
funkcí. Po posledních úpravách má být 55 procent plochy objektu využito pro služby, volný čas, bydlení a
administrativu. „Počítáme s využitím nejvyššího patra pro sport a volný čas. Záměr vybudovat na střeše in-line
dráhu platí,“ konstatoval Jan Petřík. Podle plánu investora budou v jednom křídle komplexu byty a kanceláře.
Firma Amádeus nyní čeká, kdy nabude právní moci rozhodnutí o demolici Domu kultury Inwest. Jeden z
účastníků řízení se totiž proti již vydanému rozhodnutí odvolal kvůli problémům s elektrickým vedením.
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Demolice se proto zdržela, ale měla by začít na jaře. Zástupce firmy Amádeus tvrdí, že odstranění stavby bude
trvat zhruba dva měsíce.
Kritici záměru postavit komplex Corso se už několik měsíců snaží získat zhruba 13,5 tisíce podpisů pod žádost
o vyhlášení referenda. Více než deset tisíc podpisů již shromáždili. „Potřebných třináct a půl tisíce podpisů
budeme mít nejpozději do konce února,“ řekl Martin Marek ze sdružení Kultura(K) vítězí! Odpůrci projektu
ohlásili, že začnou lidem házet do schránek podpisové archy a osloví tak osm tisíc rodin.
Navrhovatelé referenda pokládají svou akci za úspěšnou. Referendem chtějí prosadit změnu územního plánu
místa, kde stojí Inwest, ze současného smíšeného území městského na urbanistickou zeleň.
Odpůrci stavby chystají soud
Firma Amádeus počátkem prosince získala kladný posudek o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), což je
podmínkou pro vydání územního rozhodnutí. Odpůrci plánu ale už před časem prohlásili, že jakmile bude
územní rozhodnutí vydáno, napadnou jej u soudu. Při procesu chtějí využít například skutečnost, že centrum
města je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a provoz Corsa by životní prostředí zhoršil zejména tím, že by
přitáhl automobilový provoz.
Plzeňská radnice ještě v roce 2010 plánovala, že na území mezi Denisovým nábřežím a Americkou
třídou vyhlásí architektonickou soutěž. Tu však město nedokázalo uspořádat a ustoupilo od ní. V současné
době s investorem jedná za město skupina odborníků, která se snaží dohodnout co nejpříznivější podobu
komplexu.
Foto popis| Návrh Upravenou podobu fasády do Americké ulice představili včera v Plzni zástupci investora
obchodního domu Corso
Foto autor| Repro: Amadeus Real
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, s využitím ČTK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/02/14/6d33542e0a46b44ccf3ac268bc13c48d.asp

Je dobré, pokud se lidé zajímají, co se kolem děje
9.2.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 5 Kraj Plzeňský
Pavel Denk

Lidé od nás
Pocházím z plzeňské čtvrti Roudná, kde jsem se i narodil. Živím se obchodováním s uměleckým řemeslem,
sám vyrábím smaltované šperky. Nyní máme vlastní obchod ve Škroupově ulici.
I proto, že znám Roudnou od dětství, tak mi na té čtvrti záleží a nelíbí se mi záměr postavit přes ni silnici
na Severní předměstí. Ten plán pokládám za špatné řešení.
V poslední době sleduji rozruch kolem záměru zbořit Kulturní dům Inwest a postavit místo něho
obchodní centrum. Moje sympatie mají lidé, kteří se snaží prosadit o záměru referendum. Nejde o to, že by mi
bylo líto, že má zmizet kulturák. Ale je dobré, že se o tuto záležitost lidé zajímají. Vždycky je totiž lepší, pokud
nejsou lhostejní k tomu, co se děje v jejich okolí, a snaží se to dění ovlivnit.
Foto popis|
O autorovi| Pavel Denk, obchodník, výtvarník 44 let
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/02/09/0e8f1da04c913658a8a3f6a5373baea5.asp
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Proti stavbě obchoďáku je už deset tisíc lidí
30.1.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Přes tři čtvrtiny potřebných podpisů proti stavbě multifunkčního centra Corso Americká v Plzni nasbírala
občanská sdružení za čtvrt roku.
PLZEŇ Občanská sdružení chtějí prosadit vyhlášení místního referenda, které by mohlo zabránit stavbě
multifunkčního centra za 2,5 miliardy korun na místě Domu kultury Inwest. „Potřebných třináct a půl tisíce
podpisů budeme mít nejpozději do konce února,“ řekl Martin Marek, mluvčí sdružení, která nyní výrazně posílila
podpisovou kampaň.
„Schvalování referenda budeme směřovat na únorové, nejpozději na březnové zastupitelstvo města
Plzně,“ uvedl Marek. Původně chtěla mít sdružení podpisy do počátku ledna. „Ale vůbec to nevadí, protože ten
záměr se nikam neposunul. Investor nepodal žádost o územní rozhodnutí. Nemá ještě ani demoliční výměr na
zbourání kulturního domu,“ dodal.
Podle developerské firmy Amádeus, která chce projekt Corso Americká postavit, přípravné práce dále
intenzivně pokračují. „Demoliční výměr byl vydán, ale ještě nenabyl právní moci. Dokumentaci k územnímu
řízení jsme upravili v souladu s regulačními podmínkami města a bude teď projednána dotčenými orgány. Poté
okamžitě požádáme o územní rozhodnutí,“ uvedl zástupce firmy Jan Petřík. V několikaměsíčním zpoždění
příprav stavby nevidí žádný zásadní problém.
Nejúspěšnější snaha o referendum
Sdružení připravila podpisové miniarchy, které v pátek začala v Plzni házet do schránek. Osloví tak osm tisíc
rodin. Archy s vysvětlením, které budou lidé ze sdružení dávat do schránek zhruba týden, jsou na pět podpisů.
Za 22 let je to podle Marka nejúspěšnější snaha o referendum v Plzni. „Za necelé tři měsíce přes deset
tisíc. To je hodně úspěšné. Protože to není petice, nemůže být na internetu, ale musí to být fyzicky podepsáno a
jen Plzeňáky staršími 18 let, což je náročnější,“ dodal. Odpůrci projektu chtějí referendem prosadit změnu
územního plánu místa, kde stojí Inwest, ze současného smíšeného území městského na urbanistickou zeleň.
Vzhledem k tomu, že investor zatím stále nemá demoliční výměr, nemůže začít kulturní dům bourat.
„Rozebírají ho vevnitř, ale na ten skelet, s nímž chtěli už dávno začít, nemají povolení od stavebního odboru,“
řekl Marek.
Práce uvnitř domu potvrdil také Petřík. Sdružení také argumentovala azbestem, což podle Marka demolici zdrží.
„Podle ekologického auditu z roku 1997 tam azbest není,“ uvedl naproti tomu Petřík.
Architekt Zdeněk Lukeš, který zatím bezvýsledně bojuje za to, aby byl Inwest zapsán na seznam
kulturních památek a tím byl ochráněn před demolicí, uvedl, že zničením interiérů, které byly velmi cenné,
vzniknou nedozírné kulturní škody.
Česká developerská firma Amádeus počátkem prosince získala kladný posudek o vlivu stavby na
životní prostředí (EIA), což je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí. Nové centrum obchodů, volného
času, bydlení, kultury a administrativy chce investor postavit do roku 2013. Po podnětech veřejnosti investor do
projektu zahrnul například sportovní centrum, cyklostezky a kulturní sál, který chce nabídnout bezplatně
organizátorům akce Plzeň - Evropské hlavní město kultury v roce 2015.
Foto popis| Plánované centrum Corso Americká. Zdroj: Amádeus Plzeň, a.s.
O autorovi| Jitka Šrámková, s přispěním ČTK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/01/30/85a780c4e1bd680003a41b150df07711.asp
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Z města kultury možná nebude velká sláva
12.1.2012

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 5 Kraj Plzeňský
Stanislav Frank

Lidé od nás
V Plzni jsem se narodil a asi tu i dožiju. Od studií pracuji jako právník v pivovaře. Rád jezdím na kole a na
běžkách. V devadesátých letech jsem působil ve veřejné sféře, v zastupitelstvu města a postupem času ztratil
iluze o poměrech v politice. Zmizely z ní ideály a víc se prosadilo její byznysové pojetí, ať už to znamená větší
zohledňování vlastních nebo stranických zájmů. Ale vím, že v komunální politice zůstalo ještě pár lidí, kteří se
ještě nějaké ideály snaží hájit - a těch si za to vážím.
Plzeň sice získala titul Evropské hlavní město kultury 2015, ale myslím, že se moc kulturně nechová.
Obávám se, že z tohoto projektu nebude tak velká sláva, jak jsme si malovali. Možná to bude spíš ostuda.
S rozpaky se dívám na záměr zbořit Dům kultury Inwest na Denisově nábřeží. Ten sice není právě perla
architektury, ale nevím, jestli to, co jej má nahradit, bude o mnoho lepší. Zvlášť, když obchodních center už tady
máme poměrně dost.
Na druhé straně se mi zdá dobré, že se z Plzně za poslední roky stalo celkem čisté, hezké město a na
ulicích jsou vidět pěkné domy.
Přál bych si, aby se do politiky a veřejné správy vrátil zdravý rozum a ideály. Je to sen, ale doufejme, že
jednou vyjde.
Foto popis|
O autorovi| Stanislav Frank, právník Plzeňského Prazdroje 56 let
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2012/01/12/32de9bec4ef796f5385324f271434538.asp

1. Rok 2011
Kraj 2012: otevře se stadion, akvapark, politici změří síly
30.12.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(jn, jak, ned)

Po třech desítkách let přestanou k poslednímu dni letošního roku sloužit v ulicích Plzně automaty na jízdenky
MHD. Přečtěte si, jaké další novinky čekají Západočechy v následujícím roce.
LEDEN 13. ledna začíná na zámku Zbiroh na Rokycansku unikátní výstava Tvář Leonarda da Vinci - Příběh
rytířského řádu templářů. Hlavním lákadlem bude nedávno objevený portrét slavného malíře Leonarda da
Vinciho a předměty rytířského řádu templářů zapůjčené z celé Evropy. K vidění budou do 18. března. Aktivisté,
kteří bojují proti stavbě nového obchodně-zábavního centra Corso v Plzni na Americké třídě, plánují předat
vedení města petici s 12 tisíci podpisy. Pokud s tím bude radnice souhlasit, občané by mohli o budoucnosti
Domu kultury rozhodnout sami v referendu. ÚNOR 16. února: Pokud komisaři UEFA kývnou na to, aby se na
rekonstruovaném stadionu ve Štruncových sadech v Plzni hrála Evropská liga, fotbalový stánek se po
přestavbě poprvé otevře veřejnosti při zápase s německým klubem Schalke 04. V případě, že stadion vyhovovat
nebude, přivítá fanoušky až na první jarní ligový zápas 4. března proti pražské Dukle.
Během jara zmizí i betonové stěny kolem celého areálu, který se změní ve velké oddechové místo v
centru města. V plánu je i nová lávka přes řeku Radbuzu přímo do pivovarského areálu. Úpravy prostorů kolem
soutoku Radbuzy a Mže už začaly letos na podzim. Město do nich investuje 72 milionů korun. V létě by už měl
relaxační areál v centru Plzně sloužit lidem.
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Měla by začít rekonstrukce domažlického kina Čakan na první digitální 3D kino na Chodsku. Otevírat se bude
na podzim. V rámci oprav se chystá i výstavba zázemí pro divadlo a vznik scény pro loutkové herce.
BŘEZEN První etapa Západního okruhu z Plzně z Nové Hospody do Křimic se začne stavět pravděpodobně na
začátku jara.
DUBEN Moderní akvapark vyroste v Tachově. Na přelomu dubna a května by měla finišovat rekonstrukce
tachovského bazénu na moderní akvapark s atrakcemi. Stavba nového vodního ráje v Tachově si vyžádá
náklady kolem 50 milionů korun a v roce 2012 se jedná o největší investici města.
Na přelomu dubna a května se v Plzni poprvé uskuteční Dny designu. Cílem je přiblížit design veřejnosti a
ukázat, že nejde o záležitost jen pro horních deset tisíc. Část programu proběhne v ulicích v centru města,
připravena bude například světelná show za hudebního doprovodu. Kromě toho se uskuteční ještě Design
Market, na němž se budou prezentovat svými výrobky společně v jedné budově designéři z Česka i Slovenska a
studenti Ústavu umění a designu.
KVĚTEN Areál Západočeské univerzity v Plzni se v příštím roce rozroste o další budovu Ústavu umění a
designu, který má být dokončen v květnu. Výstavba nové budovy o rozloze 600 m2 bude stát více než 200
milionů korun, z toho 190 milionů poskytne Ministerstvo školství. V současné době na Ústavu umění a designu
studuje 450 posluchačů ve 14 bakalářských a 7 magisterských studijních programech, výuka je však rozptýlena
na několika místech po Plzni. V moderní budově budou i speciální komíny pro keramickou a v budoucnu i
kovářskou pec.
ČERVEN Nejpozději do června odstartuje stavba nejdelšího železničního tunelu v Česku. Dvěma
čtyřkilometrovými tubusy pod vrchem Chlum u Plzně mají poprvé projet vlaky v roce 2015. Tunel bude součástí
přeložky na pražské trati mezi Ejpovicemi a plzeňskou Doubravkou. Ta zkrátí současnou 20kilometrovou trať
Rokycany-Plzeň o šest kilometrů. Rychlíky ji zvládnou místo současných 20 minut o šest až osm minut rychleji.
12. června: Po přestavbě pražské trati na III. železniční koridor přestanou po 150 letech zastavovat vlaky ve
stanici Zbiroh. Trať bude zdejší nádraží míjet ve větší vzdálenosti. Soupravy budou stavět zhruba o kilometr a
půl dál na nové zastávce Kařez.
ČERVENEC Do července otevře plzeňská zoologická zahrada novou expozici Život v podzemí. V bývalé
podzemní pevnosti německé protiletecké obrany vznikne Kubánská jeskyně s hady nebo hlubinné podmořské
akvárium. K vidění budou zvířata žijící mimo dosah světla - ve štolách, kanálech, hrobech a jiných podzemních
prostorách.
SRPEN Do konce letních prázdnin by měla být dokončená modernizace silnice Sytno - Bor, na kterou Plzeňský
kraj získal peníze z evropských fondů. Ve stejném termínu by měl být dokončen průtah Zručí, průtah Krchleby a
oprava hodně kritizované silnice Malesice - Chotíkov.
ZÁŘÍ Dokončen by měl být severozápadní obchvat Klatov, díky kterému nebude nutné při cestě od Plzně na
Domažlicko zajíždět do centra města. Část této investice - komunikace z Klatov do Tajanova byla od 1. prosince
otevřena k předčasnému užívání. Z centra Klatov by měl obchvat stáhnout denně kolem dvou tisíc aut. Centrem
ale denně jezdí zhruba 22 tisíc vozidel. Definitivní úlevou bude stále odkládaný východní obchvat města,
protože největší provoz směřuje od Plzně na Horažďovice.
ŘÍJEN Po čtyřech letech vlády sociální demokracie na plzeňském hejtmanství vyzvou hejtmana Milana
Chovance a jeho spolustraníky kandidáti ostatních stran v krajských volbách. Síly změří politici také ve dvou
senátorských obvodech. V obvodě Rokycany/Plzeň-sever pravděpodobně nebude obhajovat svůj mandát
dosavadní senátor Luděk Sefzig (ODS). Ve stranické nominaci ho nahradí Pavel Karpíšek. Naopak svůj mandát
si chce prodloužit šumavská senátorka Jiřina Rippelová (ČSSD) v obvodě Domažlice/Klatovy.
LISTOPAD V sousedství Západočeské univerzity na plzeňských Borských polích by měla na podzim
vyrůst nová obchodní zóna s hobbymarketem Bauhaus a obřím obchodem se sportovními potřebami Decathlon.
PROSINEC Nejpozději v prosinci skončí částečná rekonstrukce historické budovy hlavního nádraží v Plzni.
Kromě výměny oken a opravy venkovní fasády v úrovni nástupišť budou obnoveny omítky, štukatérské výzdoby
a dlažba ve spodní hale. Dráhy za vše zaplatí více než 20 milionů korun. 13. prosince začnou se změnou
jízdních řádů stavět osobní vlaky na zbrusu nové zastávce Borek u Rokycan. Místní tak získají přímé spojení s
Prahou a Plzní.
Foto popis| Možná naposledy Mladá žena si kupuje jízdenku na tramvaj v jednom z automatů, které zítra v Plzni
definitivně končí.
Foto autor| Foto: Jiří Bervida, MF DNES
Foto popis| Novinky v obrazech Shora dolů: Portrét da Vinciho uvidí lidé ve Zbirohu; v Plzni se oficiálně otevře
nový fotbalový stadion; na soutoku řek vznikne relaxační zóna; nové budovy se dočká Ústav designu.
Foto autor| Foto: Archiv MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2011/12/30/13e46d8e0005a42ca18c6091b78ac1c8.asp

Sporná Aréna má kladný posudek
7.12.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

PLZEŇ Sporný projekt na stavbu obchodního centra Aréna ve středu Plzně na Denisově nábřeží získal při
posouzení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko krajského úřadu. Ten si v podstatě vymínil pouze to,
aby byla v okolí Arény instalována protihluková okna, byl zakázán vjezd aut nad 10 tun na Denisovo nábřeží, a
rychlost omezena na 30 kilometrů za hodinu. Investor, společnost Amádeus, tak může udělat další krok k zisku
územního rozhodnutí. Kritici projektu se mu to pokusí překazit. Zdůrazňují především skutečnost, že Aréna
zhorší provoz a tím i životní prostředí ve svém okolí, kde je už nyní špatné ovzduší. Tvrdí, že je nepřípustné
povolit projekt, který situaci v místě zhorší.
Společnost Amádeus se chystá do dubna 2012 zbořit Dům kultury Inwest, aby uvolnil místo nové
stavbě. Zástupce společnosti Jan Piskáček zdůrazňuje, že Aréna nebude čistě obchodní centrum, ale
víceúčelový komplex, kde budou i služby, kanceláře nebo byty.
Odpůrci Arény tvrdí, že jsou připraveni svůj boj proti projektu dotáhnout až k soudu. Petr Pelcl ze
sdružení Kontrolní skupina včera prohlásil, že kladné stanovisko krajského úřadu v posudku vlivů na životní
prostředí napadne v územním řízení. Pelcl například tvrdí, že úřad neuspořádal řádné veřejné projednání
záměru a říká, že se ho nemohli zúčastnit všichni zájemci, protože se do sálu nevešli. „Projekt se navíc umisťuje
do oblasti, kde jsou překračovány hygienické limity pro znečistění a to se prostě nesmí. Na to už existují
rozhodnutí soudů,“ řekl Pelcl. Podle plánu investora má stavba začít v příštím roce a hotová má být v roce 2014.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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ČERVEN BOJ O TVÁŘ MĚSTA
6.12.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 70 Příloha - rok Plzně
JAROSLAV NEDVĚD

MÁLOKDY SE V PLZNI DEMONSTRUJE A KVŮLI BUDOVĚ SE TO PŘINEJMENŠÍM V POSLEDNÍM
ČTVRTSTOLETÍ STALO POPRVÉ 21.
ČERVENCE.
Stovka lidí přišla před Dům kultury Inwest, aby dala najevo odpor proti plánu firmy Amádeus objekt zbořit a
postavit na jeho místě obchodní centrum.
Sporný projekt vyvolává u mnoha lidí obavy, že nové obchody přitáhnou do středu Plzně auta a zhorší
se tím provoz i životní prostředí v centru města.
Odpůrci záměru kritizují magistrát, že nedokázal včas stanovit pro oblast na nábřeží Radbuzy regulační
podmínky ani uspořádat architektonickou soutěž, kterou dokonce vedení města původně slibovalo.
Projekt narazil u lidí na velký odpor, srovnatelný pravděpodobně jen se vzdorem plzeňské veřejnosti
vůči plánu na výstavbu slévárny hliníku firmy Nemak, která proto od svého záměru před deseti lety ustoupila.
V případě záměru vybudovat na Denisově nábřeží obchodní centrum radnice při jednáních s investorem
dohodla regulační podmínky, které mají nepříznivé důsledky projektu zmírnit. Bylo tedy například dohodnuto, že
se nebude jednat o čistě obchodní komplex, ale že v objektu se budou nabízet rovněž služby a část prostoru
zaberou kanceláře nebo byty. Kritici projektu úpravy pokládají za kosmetické změny, které téměř nic neřeší.
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Sdružení Kultura(k) vítězí! své tažení proti chystanému obchodnímu centru hodlá dotáhnout až k
vyhlášení referenda. K němu chce radnici přimět peticí, pod kterou musí získat zhruba 13,5 tisíce podpisů
Plzeňanů. Navrhovatelům referenda se už podařilo získat podpisy od více než devíti tisíc lidí.
Stavbě komplexu má předcházet demolice Domu kultury Inwest. Zástupci společnosti Amádeus
předpokládají, že budova zmizí do konce dubna příštího roku.
Odpůrci záměru už oznámili, že pokud plánovaná stavba získá územní rozhodnutí, napadnou je u
soudu.
Foto popis| URČEN K BOŘENÍ DŮM KULTURY INWEST V CENTRU PLZNĚ MÁ NAHRADIT OBCHODNÍ
CENTRUM. BOURÁNÍ JEŠTĚ NENÍ DEFINITIVNĚ SCHVÁLENÉ, ROZEBRÁNO UŽ JE ALE NAPŘÍKLAD
SCHODIŠTĚ U HLAVNÍHO VCHODU. MAJITELÉ CHTĚJÍ BUDOVU ODSTRANIT DO DUBNA.
Foto autor| FOTO MARIN POLÍVKA, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Fórum čtenářů

30.11.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Václav Staněk

výběr z dopisů, redakčně kráceno
Příště si vysvědčení nechte napsat od lidí
Reaguji na vysvědčení, které si vystavil primátor Plzně Martin Baxa v článku MF DNES. Osobně cítím
obrovský dluh radních vůči městu a jeho tváři pro příští generace. Věcí, které mi hýbou žlučí, je víc. Za všechno
ovšem hovoří (ne)schopnost radnice regulovat výstavbu v centru města. Ano, mám namysli tolik diskutované
obchodní centrum na místě Inwestu. Kulturák nepovažuji za skvost a chápu investora, že tuto budovu nechce
rekonstruovat. Co má na jeho místě vyrůst? Tak zní otázka. A tu nemá řešit investor, ale odborný referát
radnice. Ten má svým regulativem nastavit pravidla hry a to se v Plzni dlouhodobě neděje. Kde je nějaký Hanuš
Zápal, který by přesně určil, jak mají být pozemky využívány? Proč se staví bytové domy na okrajích města a na
skvělých pozemcích v centru stavíme hyper amega markety. Říkám tomu „město naruby“. Když už tedy
nemáme hlavního architekta, vypišme architektonickou soutěž a respektujme výsledky. Do města podle mého
názoru patří lidé, a tedy bytové domy s případnými kavárnami, restauracemi a obchůdky ve spodním parteru.
Dalším „dokonalým“majstrštychem je růžovooranžový vřed na místě bývalého nákladového nádraží. Proč
radnice nereagovala a nevykoupila tyto pozemky pro výstavbu nového autobusového nádraží. Naši páni
konšelé jistě nikdy nezkoušeli přestupovat s kufrem na kolečkách z autobusu na vlak. Toto byla poslední
příležitost, jak vybudovat pro hromadnou dopravu společný uzel. Jak jsem zmínil v úvodu -těch věcí je víc.
Takže už opravdu poslední, finální tečku. A tou je doprava ve městě. Americká - proč není pěší zónou, když
rovnoběžně o dva bloky dál vede ulice U Trati?
Proč náměstí, které má sloužit primárně lidem, slouží jako průjezdní komunikace s bonusem levného
parkoviště, když nedaleko stojí prázdný parkovací dům? Opravdu je Plzeň neschopná vyřešit obchvat města a
musí veškerou dopravu vést centrem?
Běda vám obyvatelé Lochotína, až po Karlovarské začnou proudit kamiony s odpadem z Klatovska do spalovny
v Chotíkově! Nejdříve jsem politickou reprezentaci města podezříval z čisté provázanosti s podnikatelskými
skupinami. Ona v tom ovšem bude především neschopnost a neodbornost. O to víc naštve, když se radnice
chvástá úspěchy při vyjednávání s investorem stavby obchodního centra na místě kulturáku i přesto, že
obchodní centrum zůstalo obchodním centrem. Pravda, bylo přejmenováno z agresivní Arény na umírněné
Corso a na střeše bude dráha pro bruslaře... Příště si to vysvědčení pro vaši levopravou koalici, pane Baxo,
nechte vystavit raději od občanů a neklasifikujte sám sebe. Aby se nakonec z jedničkáře nestal propadlík.
Věřím, že s takovým názorem nejsem sám.
O autorovi| Václav Staněk, Plzeň

Plné znění zprávy

70

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/11/30/cd8025a647d8b34abbc0f06f7a7a2613.asp

Rok poté. Se stadionem hnuli, s dopravou ne
26.11.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

ODS a ČSSD zvládly prosadit velké projekty. Sepětí velkých stran však vedlo také k přešlapování na místě
nebo zmatkům
Ani pěšky ani na voze. Tak to občas chodí v pravolevých koalicích. A týká se to i velké koalice ODS a ČSSD,
která rok vládne Plzni.
Koalice zvládla prosadit velké a drahé projekty stavby fotbalového i atletického stadionu a divadla.
Konšelé se dnes asi nejvíc pyšní tím, že se podařilo sehnat pro teplárnu uhlí na dalších deset let a nebylo nutné
se o teplárnu s nikým dělit. Výsledek je dobrý. Ale předcházelo mu dlouhé přesvědčování některých politiků a
zástupců teplárny, že město část společnosti kvůli uhlí obětovat musí a ukázalo se, že to nebyla pravda.
V některých záležitostech sepětí ODS a ČSSD vedlo ke ztrátě tahu na bránu, přešlapování na místě nebo
zmatkům. Při dohadech o zdražení jízdenek na veřejnou dopravu vedení města předvedlo kousek, který na
radnici nemá obdoby. Nejprve oznámilo, že seniorům nad sedmdesát let zruší výsadu jezdit zadarmo a
zanedlouho, když radní z ČSSD dostali ve straně přes prsty, rozhodnutí odvolali. Byla to ukázka, jak chaoticky
se může rozhodovat o záležitostech, které se přímo dotýkají lidí. Radní přitom navíc vyrobili kiks, když bezplatné
jízdenky sebrali někdejším politickým vězňům, kterých je hrstka a to, co na nich radnice ušetří, nestojí za řeč.
Výsledek? Zbytečná trapnost.
A přešlapování na místě? Záměr zklidnit dopravu v centru města se rozplývá a hrozí, že zajde na úbytě.
V ODS má omezení provozu v centru Plzně víc zastánců, kteří si však neví rady se socialisty trpícími utkvělou
představou, že bez aut centrum zahyne. Proto dal primátor dohromady skupinu lidí, která bude přemýšlet,
kterak z toho ven. Recept je známý a jednoduchý: Zavřít pro auta pár ulic. Jenomže k tomu na radnici chybí
chuť a odvaha. Jedním z důsledků toho je, že nový parkovací dům na Rychtářce za čtvrt miliardy zeje
prázdnotou, protože radnice v centru města nepřitvrdila podmínky pro parkování, aby řidiče do domu natlačila.
Že může velká koalice vyrábět problémy, je vidět i v oblasti kultury. Za vše mluví skutečnost, že v Plzni,
které bude v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury, zapomněla radnice najít peníze pro renomovaný
festival Smetanovské dny, který teď bojuje o přežití. Samostatnou kapitolu účinkování ODS a ČSSD v Plzni
představuje dění kolem plánované stavby obchodního centra na místě dnešního Kulturního domu Inwest.
Samospráva přitom selhává, protože neprosadila architektonickou soutěž ani regulační plán pro atraktivní oblast
na Denisově nábřeží. Je tedy reálná hrozba, že pokud bude postaveno obchodní centrum, zhorší se v oblasti
provoz i životní prostředí.
***
Co říkáte výkonům, které už rok na radnici Plzně předvádí velká koalice ODS a ČSSD? Čím vás radní rozčílili a
za co byste je chtěli pochválit a proč? Chcete konšelům doporučit, co by měli udělat? Napište o problému ve
městě, kterého si radnice nevšímá. Víte o něčem, co Plzeňanům zbytečně komplikuje život a máte nápad, jak
to napravit? Váš názor nás zajímá. Pište na e-mailovou adresu: redplz@mfdnes.cz
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Vyrazíme k soudu, ujistili kritici plánované Arény do centra Plzně
4.11.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Spor o stavbu obchodního centra na nábřeží Radbuzy téměř jistě přinese žalobu. „Určitě do toho půjdeme,“ tvrdí
jeden z nejvýraznějších odpůrců projektu Martin Marek.
PLZEŇ Odpůrci stavby obchodního komplexu Aréna tvrdí, že proti záměru využijí nedostatky posudku vlivů
stavby na životní prostředí. Domnívají se, že při posuzování dochází k chybám. Některé z nich dokázali přímo
při veřejném jednání a požadují, aby byl posudek přepracován.
Palba kritiků na projekt společnosti Amádeus Plzeň je srovnatelná s odporem, na který před deseti roky
narazil plán postavit v Plzni slévárnu hliníku Nemak. Místo továrny je terčem obchodní zařízení, které má
nahradit Dům kultury Inwest mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím. Odpůrci Arény zdůrazňují, že ve
středu města je životní prostředí příliš zatížené zejména zplodinami z dopravy nebo hlukem, a varují, že
obchodní centrum přitáhne další auta.
František Čečil z krajského úřadu prohlásil, že posudek vrácen k přepracování nebude, protože vypršela
lhůta. Čečil přiznal, že tak tvrdé projednávání projektu ještě nezažil a uznal, že kritici záměru se důkladně
připravili. „Byl to extrémní případ. Za deset let jsem takový případ neměl. Je úkol zpracovatele posudku, aby se
s připomínkami vypořádal,“ prohlásil Čečil. Ten nicméně uvedl, že krajský úřad může nařídit přepracování
posudku, ale prý by to nemělo smysl. Stanovisko krajského úřadu má padnout do 30 dnů. Čečil řekl, že pokud
se zpracovatel posudku s výhradami odpůrců projektu nevyrovná, měl by navrhnout negativní stanovisko k
záměru. Odpůrci projektu jsou ale přesvědčeni, že krajský úřad by měl nechat posudek přepracovat nebo
doplnit. „Má tu možnost a měl by to udělat,“ uvedl Martin Marek ze sdružení Kultura(k) vítězí! Ten ujistil, že
posudek vlivů stavby na životní prostředí bude napaden u soudu. Marek se domnívá, že závěrečné stanovisko
krajského úřadu by mělo být negativní. Argumentuje tím, že se jedná o projekt, který zhorší životní prostředí v
místě, kde už nyní není dobré ovzduší. „Logicky tedy úřady něco takového neměly povolit,“ sdělil Marek.
I Petr Pelcl ze sdružení Kontrolní skupina.cz je přesvědčen, že krajský úřad má posudek vrátit k přepracování.
„Dokumentace k posudku má zásadní vady,“ konstatoval. Pelcl také počítá, že pokud bude stavba povolena,
skončí verdikt u soudu, kde bude napaden na základě chyb v posudku vlivů na životní prostředí.
Vítězslav Jiřík, který prosazoval zdravotní rizika projektu, uznává, že ovzduší vmístě stavby není dobré,
ale tvrdí, že se lidé Arény bát nemusí. „Jsou tady významná rizika. Ale změní se stavbou obchodního centra?
Ne!“ uvedl Jiřík. Jenomže odpůrci stavby nad takovou argumentací jen kroutí hlavami. „Pane doktore, vy sám
věříte tomu, co říkáte? Jste herec. Mlžíte, mlžíte, mlžíte,“ reagoval na Jiříkův výrok známý plzeňský divadelník
a učitel Roman Černík.
***
FAKTA Co kritizují odpůrci projektu Aréna
* že v posudku vlivů stavby na životní prostředí nejsou výpočty některých látek znečišťujících ovzduší * že není
zároveň s projektem posuzováno, jaký vliv na životní prostředí bude mít demolice Domu kultury Inwest * že má
stavba, která přitáhne provoz, stát v místě, kde jsou už nyní překračovány limity pro rakovinotvorné látky * že v
posudku nesouhlasí údaje o provozu v okolí Arény * že posudek nehodnotí vliv stavby na krajinný ráz, ačkoliv je
v něm zároveň Dům kultury Inwest označen za dominantu krajinného rázu
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Nelítostný zápas o každou větu ale občas také frašku připomínalo včerejší veřejné jednání, při kterém se
probíralo, jako může ovlivnit životní prostředí v Plzni plánované obchodní centrum Aréna.
PLZEŇ Nákupní areál má vyrůst na místě dnešního Domu kultury Inwest určeného k demolici. Plán naráží ve
městě na odpor řady tisíců lidí. Jan Petřík, zástupce investora, kterým je firma Amádeus, tvrdil, že v Plzni
existují i zastánci plánu. „Máme pozitivní reakce,“ tvrdil.
Odpůrci projektu firmy Amádeus, se pokusili posudek vlivů stavby, která má stát mezi Americkou třídou
a Denisovým nábřeží, doslova rozcupovat. A to se jim i dařilo. Za nejhorší důsledek stavby je považován nárůst
automobilové dopravy, kterou objekt přitáhne. Tím se zvýší znečištění ovzduší i hluková zátěž.
Zpracovatelé posudku vsadili především na tvrzení, že Aréna poměry v oblasti nezhorší tak, aby to stálo za řeč.
Tvrdí, že doprava zhoustne především na Denisově nábřeží a na Americké třídě. Zdravotní rizika by se však
podle nich v důsledku provozu Arény zvyšovat neměla.
Kritici projektu takovou argumentaci napadali ze všech stran. A tvůrci posudku zřejmě podcenili sílu
soupeřů, kteří je dotlačili ke zdi a když ji docházely argumenty, sklízeli posměch. Odpůrci Arény žádají, aby byl
posudek vrácen k přepracování a chtějí, aby se veřejné projednání opakovalo.
„Jsou tady významná zdravotní rizika. Ale změní se to stavbou obchodního centra? Ne. Pokud se tady
bude v provozu obchodní centrum Aréna, negativní vlivy na vaše zdraví to nebude mít,“ opakoval několikrát
jeden ze zpracovatelů posudku Vítězslav Jiřík. Tvrdě ale narazil za plzeňského experta na škodlivé látky
Miroslava Šutu. Ten Jiříkovi vyčetl, že v posudku neprovedl výpočty týkající se prachu v ovzduší nebo že se
nevěnoval problematice přízemního ozónu. „Posudek postrádá hodnocení významných faktorů. Je třeba jej
vrátit k přepracování,“ prohlásil Miroslav Šuta. Když se Jiřík bránil, Šuta jej pomocí posudku donutil přiznat, že
některé výpočty skutečně provedeny nebyly.
Martin Marek ze sdružení Kultura(k) vítězí! pro změnu úspěšně zpochybnil posouzení dopravní situace
po otevření Arény. Zjistil totiž, že nesouhlasí údaje o provozu na Wilsonově mostě. Podle posudku na něj bude
vjíždět o 195 aut víc než z něj vyjede. Dopravní expert Jan Matrolos to nedokázal vysvětlit a připustil chybu. „A
kolik takových chyb tam ještě je?!“ ozval se mladík z publika v sále.
Petr Pelcl ze sdružení Kontrolní skupina uvedl, že kolem posudku vlivů projektu vzniklo několik vážných
chyb. Navíc napadl organizaci veřejného projednání dokumentu, protože se odehrálo v nevelké zasedací
místnosti Úřadu městské části Plzeň - střed. „Řadě lidí byla odepřena možnost se zúčastnit. Místnost není dost
veliká, nebylo dost židlí,“ sdělil Pelcl a žádal, aby byl jednání svoláno na vhodnějším místě.
Krajský úřad má nyní třicet dnů na to, aby se s připomínkami kritiků projektu vypořádal a přijal k
podsudku stanovisko. Může nechat posudek přepracovat, nechat jej doplnit nebo vydat k záměru kladné či
záporné stanovisko.
***
FAKTA Stavba obchodního centra Aréna * Stavba odchodního centra Aréna má začít v srpnu 2012 a skončit v
roce 2014 * Projekt se týká území o rozloze více než tří hektarů * Plán může značně zkomplikovat případné
negativní stanovisko krajského úřadu k vlivu stavby na životní prostředí. Není však pravděpodobné, že se úřad
vyjádří odmítavě * Odpůrci stavby jsou však připraveni povolovací procedury napadat na všech úrovních i u
soudu * Hrozbou pro stavbu je rovněž snaha kritiků projektu vynutit si, aby o záměru hlasovali lidé v referendu
Foto popis| Kulturák? Ne! Demonstranti včera nabádali lidi v ulicích Plzně, aby se vyjádřili v neprospěch stavby
obchodního centra Aréna.
Foto autor| Foto: Jiří Bervida, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/11/03/41091f87fc4c000f8b720541d4d34470.asp

Čeká se bitva o obchoďák. Jde o jeho vliv na životní prostředí
1.11.2011
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PLZEŇ Jedna z velkých bitev o projekt výstavby obchodního centra mezi Americkou třídou a Denisovo
nábřežím v Plzni se uskuteční zítra v budově Úřadu městské části Plzeňstřed nad Velkou synagogou v sadech
Pětatřicátníků. Od 14 hodin je zde totiž naplánováno veřejné projednání posudku vlivu stavby na životní
prostředí. Mnozí kritici projektu, který má nahradit Dům kultury Inwest určený o demolici, se právě na posudek
soustředí a chtějí jeho prostřednictvím záměr zastavit. Hlavní odpůrci stavby zdůrazňují, že obchodní centrum
přitáhne na nábřeží tisíce automobilů, a zhorší se tak životní prostředí v dané oblasti.
Rudolf Rečka z odboru životního prostředí krajského úřadu řekl, že po veřejném projednání se začne
připravovat stanovisko krajského úřadu. „Mohlo by být hotové do konce roku,“ řekl Rečka. Pokud by bylo
stanovisko negativní, plány investora, kterým je pražská firma Amádeus, by to velmi zkomplikovalo. Martin
Marek z občanského sdružení Kultura(k) vítězí!, které proto vůči projektu protestuje, potvrdil, že výhrad k
posudku na životní prostředí bude hodně. „Hlavní problém bude s dopravou. Speciálně na Denisově nábřeží by
měla být komunikace narozdíl od současného stavu obousměrná. To by znamenalo větší dopravní zátěž a z
našeho pohledu evidentní zhoršení situace,“ sdělil Martin Marek. Petr Pelcl ze sdružení Kontrolní skupina
zdůrazňuje, že už nyní jsou ve středu města překračovány hygienické limity pro obsah jemného prachu nebo
benzo(a)pyrenu v ovzduší. Obě látky přitom vznikají v důsledku automobilové dopravy. Pelcl tvrdí, že pokud
jsou někde překračovány limity, neměly by se tam povolovat projekty, které situaci zhorší.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/11/01/c5d77d19cfa6793770a7bfd542b3cb1e.asp

Trpělivost došla. Další obchoďák v centru nechceme
31.10.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Do sporů kolem projektu na výstavbu obchodního centra, které má v Plzni vyrůst mezi Americkou třídou a
Denisovým nábřežím vstoupilo další uskupení. Jedná se o občanské sdružení Kontrolní skupina. Je
pozoruhodné tím, že u jeho zrodu stál Petr Pelcl. Člověk, který v Plzni pracoval v Centru pro komunitní práci,
pro kraj i magistrát.
PLZEŇ Působil v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně i v Útvaru pro koordinaci evropských projektů. Petr
Pelc tedy dobře ví, jak v Plzni funguje veřejná správa a má k tomu výhrady. „Pokud chce město pustit do centra
obchodní dům, který zabere dva hektary, a uvažuje se o tom, že se vedle několikanásobně zvětší další nákupní
centrum, pak bude Americké třída za chvíli jeden obří obchoďák. Ale co to je? Kde to žijeme? Jsme snad někde
ve Lvově nebo v Krasnojarsku?“ ptá se Pelcl.
Toho zlobí, že ve městě neprobíhá odpovídající debata o kvalitě veřejného prostoru. „Neexistuje tady
městský architekt. Chybí někdo, kdo by se staral o veřejné prostředí z hlediska jeho kvality. Útvar koncepce a
rozvoje má odborný potenciál, ale jeho koncepce končí v šuplíku,“ tvrdí Pelcl. Ten je přesvědčen, že projekt
stavby obchodního centra na nábřeží je možné zastavit. „Kdybych tomu nevěřil, tak bych tomu nevěnoval tolik
energie.“
* Jak Kontrolní skupina vznikla?
Založili jsme ji se dvěma kamarády. Všichni jsme právníci. Dlouho jsme se účastnili veřejného života v
Plzni a dlouhodobě nás štve, jak to tady funguje. Projekt, podle kterého má Kulturní dům Inwest nahradit
nákupní centrum, je případ, u kterého nám došla trpělivost. Řekli jsme si, že máme nějaké předpoklady a
znalosti k tomu, abychom se do toho pustili a zkusili s tím něco udělat.
* Říkal jste, že vás v Plzni něco dlouho štve. Můžete to upřesnit?
Myslím, že tohle město nemá představu, co se sebou chce dělat. Projekt na stavbu obchodního centra
místo kulturního domu to dokládá. Tady se dlouhodobě pracuje na zkvalitnění nábřeží, na stavbě cyklostezek
podél řek, u kterých tak mohou vzniknout páteřní komunikace v příjemném, bezpečném prostředí. To je pro
pěšáky a cyklisty skvělé. Ale projekt obchodního centra křižovatku těch cest zařízne a pohřbí strukturu, která se
tu připravuje možná deset let.
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* Politici zdůrazňovali, že kulturní dům a pozemek jsou soukromý majetek, a město tudíž nemá na jeho využití
přímý vliv.
Ale územní plán města je v takovém případě mocný nástroj stejně jako regulační plán. Dlouze a dlouze
se diskutovalo o tom, jestli bude regulační plán. Skončilo to tak, že žádná regulace není. Útvar koncepce a
rozvoje nedokázal, možná nechtěl, možná nemohl na té regulaci začít pracovat. To je škoda.
* Ale z radnice bylo slyšet, že už je na regulační plán pozdě, že se to nedá stihnout.
Příprava regulačního plánu může trvat rok, možná rok a půl. První verze dokumentace k posouzení vlivu
projektu na životní prostředí byla předkládána v červnu 2010 a druhá v květnu 2011. Rok a půl času tady byl.
* Takže bylo dost času i na změnu územního plánu?
Přesně tak. Ale město ještě teď může vyhlásit stavební uzávěru na to místo. Je to sice poměrně tvrdý
akt vůči vlastníkům, kteří tam mají pozemky nebo nemovitosti, ale znovu by se tím mohla otevřít debata o tom,
co tam má stát a jak to má vypadat.
* Pokud tvrdíte, že veřejná správa v takových případech nefunguje dobře, jakou vidíte příčinu?
Určitě nebude v tom, že by chyběli lidi. Město má špičkové úředníky, odborníky, ale nedokáže jejich
potenciál využít. Nevěřím, že by nebyli úředníci schopní připravit regulační podmínky.
* Takže je problém v tom, že to po nich nikdo nechce?
Myslím, že tak to je. Nevěřím, že pokud by byla vůle zabývat se tím územím podrobněji, nebylo by
možné pravidla pro využití dopracovat.
* Před pár týdny vedení radnice ohlásilo, že nechá v příštím roce zpracovat ideovou urbanistickou studii na širší
centrum města, aby bylo jasné, jak se bude vyvíjet. Tohle je to, co by se vám zamlouvalo?
Urbanistická soutěž stanoví základní parametry. Ale nesmí z toho vzniknout koncepce, kterou se
nebude nikdo řídit. Koncepce jsou v Plzni vždy pěkně napsané, ale jejich provádění krachuje. A krachuje proto,
že se nikdy nedotáhnou do závazných rozhodnutí, do regulace. Pokud je pouze stanoveno, že celý střed města
je smíšené městské území, a řekne se, že všechny stavby tam mohou mít maximálně čtyři patra, pak je to
problém. Potom se totiž v takovém území klidně objeví obchodní zařízení, které přitáhne kolem dvaceti tisíc aut
denně, a řekne se, že je to v souladu s územním plánem.
* Když prosazujete regulační podmínky pro město, leckdo vám může vyčíst, že horujete pro návrat k poměrům z
minulosti, kdy se regulovalo všechno, že chcete omezovat vlastnická práva a svobodu podnikání.
Jenže v městském prostoru musí platit nějaká pravidla. Žije nás tady hodně a musíme se sem všichni
vejít. I s auty, dětmi, potřebami. Musíme mít veřejný prostor, kde se dá dobře žít, kde je to bezpečné a kde je na
co se dívat. V centru města si každý prostě nemůže dělat, co chce.
* Pokud vám vadí, že by na nábřeží mělo být obchodní centrum, máte vlastní představu, co by tam mělo být?
To záleží především na vlastníkovi a na městu. Já mohu jen říkat, co by tam bylo hezké. Myslím, že
hezké by bylo, kdyby to území bylo zastavěno, ale ne jedním barákem, který bude sahat od jedné hrany
pozemku k další hraně. Bylo by hezké, kdyby tam byl větší podíl služeb nebo dokonce bydlení. A myslím, že to,
co se tam postaví, by měla být kvalitní architektura.
* Jaké budou podle vás hlavní negativní důsledky stavby obchodního centra na nábřeží?
Především to, že uprostřed města vzroste dopravní zátěž, a zhorší se tak životní prostředí.
* A jak vlastně chcete projektu zabránit?
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Budeme uplatňovat výhrady k posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Myslíme si, že to řízení má
spoustu právních vad. Některé látky v ovzduší nebyly posuzovány dostatečně. Přitom třeba v případě
benzo(a)pyrenu jsou už nyní překračovány v centru města platné limity. Takže je nepřípustné do toho území
usazovat objekt, který tam přinese další zátěž.
* Pak lze čekat reakci typu: Když už jsou limity překračovány teď, tak se vlastně nic moc nezmění.
Na podobný případ už existuje rozhodnutí soudu v Praze, které zrušilo územní rozhodnutí na hotel a
bytový dům na Pankráci, kde byla velmi podobná situace. Byly tam překračovány limity pro některé znečišťující
látky, které vznikají v důsledku automobilové dopravy. Tam se také argumentovalo tím, že limity jsou už
překračovány, tak je jedno, co tam ještě bude. Soud řekl, že je to naopak. Řekl, že úřad, který stavby povoluje,
nemůže připustit, aby se ještě zhoršovala kvalita ovzduší tam, kde není dobré. V Plzni má plánované obchodní
zařízení přitáhnout dalších 22 tisíc aut denně, a to je obrovský nárůst. Celou lokalitou by mělo za den projet 110
tisíc aut. V takovém městě já žít nechci.
* Někteří odpůrci projektu se snaží vynutit si referendum, v němž by o stavbě rozhodlo hlasování lidí. Má to z
vašeho pohledu smysl?
Je to skvělá iniciativa. Lidi, kteří ji organizují, obdivuji, že jsou schopni takovým způsobem pracovat.
Referendum může Plzeňany přimět přemýšlet nad tím, co se ve městě děje.
* Pokud se takhle vyjadřujete k působení veřejné správy, počítáte s tím, že vás do ní už nikdo nikdy nepustí
zpět?
V zásadě ano. Já připravoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nějaká řešení ve variantách a
nabízel je politické reprezentaci, aby rozhodla. Ale když politická reprezentace není schopná nebo ochotná o
řešeních rozhodovat, tak to člověka otráví.
***
Celou lokalitou by mělo za den projet 110 tisíc aut. V takovém městě já žít nechci.
Město má špičkové úředníky, odborníky, ale nedokáže potenciál využít.
Foto popis| Plány Vizualizace chystané proměny prostoru mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím.
www.corsoamericka.cz
Foto popis| Petr Pelcl Spoluzakladatel občanského sdružení Kontrolní skupina.
Foto autor| Foto: Martin Polívka, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/10/31/cf8b3468469f34c0e30c2ef7e144adf0.asp

Vyroste něco velkého, co chce málokdo?
31.10.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Miroslava Vejvodová

Zápisník
Neznám nikoho ve svém okolí, kdo by si přál, aby místo dnešního Domu kultury Inwest vyrostlo obří obchodní
centrum.
Proč také? Že bychom tu měli málo obchoďáků?
Já říkám, dobře, kulturák zbourejte, ale ať tam proboha vyroste něco, co bude mít smysl. Nový lepší
dům kultury, park, byty... Chápu, že například park nikdy nevynese majitelům a investorům tolik peněz jako
krabice plná obchodů na luxusním místě v centru města, a v tom možná bude i ten zakopaný pes. Ale vždyť jde
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přeci o to, jak tu žijeme! Když slyším hlasy ze svého okolí a vidím, jak tisíce lidí s vervou podepisují petici za
konání referenda o stavbě obchodního domu, zajímalo by mne, koho vlastně zastupují politici na radnici, když
veřejnost vyjadřuje takový odpor.
Podle právníka Petra Pelcla z uskupení Kontrolní skupina město mělo (a má!) mocný nástroj v podobě
územního plánu. Mohlo také připravit takzvaný regulační plán. No ale ,skutek jaksi utek‘.
Co naplat? Asi se smiřte s obchoďákem. Přes plzeňskou radnici zřejmě vlak nejede.
Foto popis|
O autorovi| Miroslava Vejvodová redaktorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/10/31/34b93437d983b5dc4b4269e0ad2a6122.asp

Referendum kvůli stavbě areny u Radbuzy? Ano, řekly tisíce lidí
17.10.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Čtyři sta lidí denně se podepíše pod petici žádající referendum, které má zabránit výstavbě velkého
obchodního centra na nábřeží v Plzni. To má nahradit k demolici odsouzený Kulturní dům Inwest.
Už ke čtyřem tisícům se blíží počet lidí, kteří se v Plzni podepsali pod petici žádající referendum, která má
zabránit výstavbě velkého obchodního centra na nábřeží Radbuzy. Komplex, který chce postavit společnost
Amádeus, má nahradit k demolici odsouzený Kulturní dům.
Odpůrci projektu chtějí referendem donutit radnici udělat vše proti stavbě a změnit územní plán města,
aby na místě kulturního domu mohl být jenom park. Kritici chystané stavby se obávají, že se kvůli komplexu
zhorší životní prostředí, protože přitáhne automobilovou dopravu.
K prosazení referenda je v Plzni zapotřebí zhruba 13,5 tisíce podpisů. Navrhovatelé referenda tvrdí, že
je brzy získají a dokáží hlasování prosadit dřív, než projekt získá klíčové územní rozhodnutí. „Daří se nám za
den sehnat průměrně přes čtyři sta podpisů,“ prohlásil jeden z navrhovatelů referenda Martin Marek.
Aby se referendum uskutečnilo, je nutné, aby patřičný počet podpisů a nimi souvisejících údajů o
signatářích na žádosti prošel úspěšně kontrolou na magistrátu.
Druhou podstatnou podmínkou je správné znění navržených otázek. Musí být možné na ně jednoznačně
odpovědět ano nebo ne. Otázky navíc musí požadovat pouze to, co spadá do samostatné působnosti města.
Zjednodušeně: referendum smí radnici nutit pouze ke krokům, které jednoznačně patří do jejích pravomocí.
Pokud jsou otázky nezávadné a referendum se pořádá, stojí v cestě poslední překážka, kterou je účast
lidí při hlasování. Aby bylo hlasování platné, musí se vyjádřit minimálně 35 procent procent voličů.
Lidé, kteří referendum prosazují, jsou přesvědčeni, že všechna úskalí překonají. Někteří z nich stáli u
neúspěšného pokusu prosadit v Plzni v roce 2003 referendum o ceně jízdenek ve veřejné dopravě. Tehdy však
asi 2,5 tisíce podpisů pod žádostí neprošlo kontrolou, protože u nich chyběly například správné údaje o trvalém
bydlišti. „Teď je naše výhoda, že jsme to zažili. Počítáme s tím, že podpisů nasbíráme pro jistotu asi o třetinu
víc,“ tvrdí Marek.
Otázky navržené pro hlasování jsou prý formulovány tak, aby nebyly napadnutelné. „Měsíc jsme se
tomu věnovali. První otázka je všeobecná a prošla už mnoha referendy v republice a dokonce obstála i před
soudy. Ale i druhá otázka, jejíž obdobu posuzoval Ústavní soud, je prověřená,“ sdělil Marek.
Roman Matoušek z magistrátu nechtěl znění otázek nijak posuzovat. „Protože jsem návrh v ruce ještě
neměl,“ vysvětluje Matoušek.
Tajemnice magistrátu Dagmar Škubalová uvedla, že pokud by se referendum konalo, náklady na ně
by byly srovnatelné s náklady na volby. Roman Matoušek upřesnil, že by se rozhodně jednalo o miliony korun.
Pokud bude žádost o referendum bezchybná, musí všelidové hlasování vyhlásit zastupitelé. „Od tohoto
vyhlášení se pak do devadesáti dnů musí referendum konat,“ konstatoval Matoušek.
Navrhovatel referenda Martin Marek se domnívá, že je reálné, aby hlasovalo přes 35 procent voličů.
„Uvědomujeme si, že je třeba dělat kampaň, aby lidi přišli, a připravujeme se na to. Sbíráme kontakty, sháníme
peníze na propagaci a oslovujeme známé osobnosti,“ konstatoval Marek. Ten je přesvědčen, že referendum
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bude dřív, než investor dostane od úřadů územní rozhodnutí. „Myslíme si, že územní rozhodnutí může mít
nejdřív za půl roku. Referendum může být už za čtyřiměsíce,“ prohlásil Marek.
Zástupce společnosti Amádeus Jan Piskáček pro ČTK uvedl, že aktivisté na sebe přebírají odpovědnost
za případnou vzniklou škodu při této investici. „A Amádeus je připraven tuto škodu vymáhat, bude-li způsobena,“
řekl Piskáček.
***
FAKTA Otázky navržené pro referendum
Otázka 1.
Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo
dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?
Otázka 2.
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro území
ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně?
„Uvědomujeme si, že je třeba dělat kampaň, aby lidi přišli, a chystáme se na to. Sbíráme kontakty, sháníme
peníze na propagaci a oslovujeme známé osobnosti.“ Jan Marek jeden z navrhovatelů referenda
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Sdružení varuje před přílivem aut
17.10.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

PLZEŇ Do tažení proti projektu obchodního komplexu na místě Domu kultury Inwest nově vstoupilo sdružení s
názvem Kontrolní skupina.cz. Členové sdružení tvrdí, že vybudování obchodního areálu na ploše dvou hektarů
středu města neprospěje, a varují, že výrazně zhorší životní prostředí ve svém okolí. Tvrdí, že střed města obří
stavba naruší i z urbanistického hlediska.
Jednatel sdružení Petr Pelcl upozornil, že v investorem zaplacené studii vlivů panovaného centra na
životní prostředí, jsou údaje o tom, že v oblasti vroste intenzita dopravy o 23 tisíc aut za den. „Plánovaný
přírůstek dopravy je stejný jako provoz na dálnici u Černic. V prostoru Denisova nábřeží bude najednou
projíždět denně 10,5 tisíce osobních aut, přesně třikrát více než v současnosti, a dalších pět set kamionů, což je
také třikrát více. Centru Plzně hrozí díky novému obchodnímu centru dopravní kolaps,“ uvedl Petr Pelcl. Ten
připomněl, že vybudování obchodního komplexu zásadně naruší plzeňský plán na využití údolí řek. „Tady se
kolem řek budují cyklostezky a pěší stezky a pak se jejich křižovatka zabije takovým projektem,“ kroutí hlavou
Petr Pelcl.
Nové sdružení bude své připomínky uplatňovat v rámci posouzení vlivů projektu na životní prostředí.
Lidé se mohou k záměru investora, kterým je firma Amádeus, vyjádřit při veřejném projednání. To je plánováno
na 2. listopad od 14 hodin v zasedací místnosti budovy úřadu městské části Plzeňstřed v sadech
Pětatřicátníků.
***
»V prostoru Denisova nábřeží bude najednou projíždět denně 10,5 tisíce osobních aut, přesně třikrát více než v
současnosti.
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Co bude stát místo Inwestu? Rozhodnout má referendum
4.10.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Proti obchodnímu centru, které má na Americké třídě v Plzni postavit společnost Amádeus, hodlají občanská
sdružení bojovat referendem. Ode dneška budou například v Plzni U Branky sbírat podpisy.
PLZEŇ K tomu, aby město muselo referendum vypsat, potřebují občanská sdružení třináct a půl tisíce podpisů
Plzeňanů. „Odhaduji, že bychom tento počet mohli nasbírat zhruba do měsíce,“ odhadl Martin Marek ze
sdružení Kultura(k) vítězí. Připomněl, že stejný počet hlasů v Plzni získala ODS v komunálních volbách.
Investor stavby Corso Americká považuje tuto aktivitu za „populistickou překážku, která směřuje k úmyslnému
poškození investice“. Primátor Martin Baxa (ODS) řekl, že ctí český právní řád, který pořádání referenda
umožňuje.
Referendum má donutit město k tomu, aby vypsalo architektonickou soutěž na toto cenné území vedle městské
památkové rezervace, kam se obří obchodní dům podle zástupců občanských sdružení i plzeňských
památkářů nehodí. Ty ale vedení města nevyslyšelo.
Referendum je postavené na dvou otázkách. V té hlavní se budou lidé zasazovat o to, aby město
schválilo změnu územního plánu pro pozemek, na kterém má budoucí obchodní centrum stát, na území
urbanistické zeleně. „Pokud se územní plán změní, tak zde zůstanou stavby, které již stojí, jejich majitelé je
mohou udržovat, ale nesmí zde vznikat nové stavby,“ podotkl Marek. Na pozemku, který je v otázce vymezen
ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková, je dnes dům kultury, bývalé městské lázně, Tesco a
krajské vedení policie.
Doplňující otázka má zajistit to, aby město nepodnikalo další kroky vedoucí k přípravě stavby. Mezním
okamžikem je vydání územního rozhodnutí pro budoucí obchodní dům. „Pokud jej Amádeus získá dřív, než se
změní územní plán, tak může stavět. Tlačí nás čas, ale doufám, že tento boj vyhrajeme a donutíme investora k
tomu, aby na místě postavil hodnotnou stavbu,“ sdělila Barbora Ottová ze sdružení Kultura(k) vítězí.
Zpět na zastavitelné území se může pozemek změnit dva roky od úspěšného referenda, ale opět
referendem. Tomůže vypsat iměsto.
Referendum by mohlo být do čtyř měsíců
Aby se územní plán změnil, musí k referendu přijít 35 procent oprávněných voličů, to znamená přes 47 tisíc lidí.
Pro musí být 25 procent z nich. „Pokud vše dobře půjde, mohlo by být referendum vypsáno do čtyř měsíců,“
odhadl Marek.
„V Plzni není hlas veřejnosti slyšet, proto jsme zvolili další z práv občanské společnosti, to znamená
referendum,“ vysvětlila Ottová.
„Považujeme to za další z řady úmyslných a populistických překážek, které směřují k úmyslnému
poškození investice společnosti Amádeus Plzeň. Každou takovou aktivitou na sebe aktivisté přebírají
odpovědnost za případnou vzniklou škodu při této investici. A společnost Amádeus Plzeň je připravena tuto
škodu vymáhat, bude-li způsobena,“ uvedl Jan Piskáček, mluvčí firmy Amádeus .
Ta podle něj i nadále pokračuje v přípravě výstavby projektu Corso Americká. „Investor se přizpůsobil
všem složitým a nákladným regulačním podmínkám, které požadovalo vedení radnice a obyvatelé města,“
dodal Piskáček.
***
»V Plzni není hlas veřejnosti slyšet, proto jsme zvolili další z práv občanské společnosti, to znamená
referendum.
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Hledá se urbanistická idea, jak má vypadat střed Plzně
29.9.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

PLZEŇ Pro Plzeň je to průlom. Začne se rodit představa, jakmá vypadat širší střed města, jak se má vyvíjet
nebo čeho by se měl zbavit, aby byl pro lidi celkově příjemnější. Město zatím žádný takový dokument
nastavující pravidla nemá. Jedním z důsledků jsou například urputné spory kolem projektu na stavbu
obchodního centra na místě Domu kultury, který má být zbořen.
A co všechno by urbanistická představa mohla určovat? Třeba to, co se do budoucna stane s
frekventovanými silnicemi, které procházejí centrem, nebo jak napojit městské oblasti na nábřeží plzeňských
řek.
Radní města se už shodli, že město do konce roku vyhlásí veřejnou ideovou urbanistickou soutěž na
návrh řešení oblasti uvnitř městského silničního okruhu. „Chceme znát názor architektů, a proto se vypisujte
urbanistická soutěž na centrální část města. Území zasahuje značnou část Plzně,“ řekl náměstek primátora
Petr Rund.
Vypsání soutěže, která má skončit na jaře příštího roku, doporučili vedení města architekti ze skupiny
posuzující projekt obchodního komplexu Corso, který má nahradit Dům kultury.
Návrh, který vzejde ze soutěže, poslouží jako podklad pro nový územní plán města.
Plzeňský architekt Petr Domanický volá po tom, aby radnice nastavila mantinely budoucího vývoje
města, roky.
» Pokračování na straně B2 Hledá se idea, jak má vypadat střed Plzně
» Pokračování ze strany B1 Domanický například kritizoval, že město nemá regulační plán pro aktivity
stavebníků a investorů v centru. Rozhodnutí vyhlásit urbanistickou soutěž pokládá za výraznou a velmi žádoucí
změnu k lepšímu. „Podstatné je, že proběhne soutěž a vyzkouší se, co se s tím územím dá udělat,“ říká.
Architekt se domnívá, že se nyní otevírá možnost vyjasnit, co je pro Plzeň problém. „Například komunikační
systém ve středu města,“ vysvětluje Domanický. Ten tvrdí, že možností, jak se s frekventovanými silnicemi
uprostřed Plzně vypořádat, je dost. „Například se s nimi smířit, jako by k nim obrátit město zády a rozhodnout,
že hezké části města budou v jiných oblastech. Nebo je možné začít do budoucna počítat s tím, že se ty silnice
povedou pod zemí nebo se zastřeší,“ říká Domanický a upozorňuje, že možnosti řešení lze kombinovat. Za
nejhorší pokládá současný stav, kdy město na tento problém v podstatě žádný názor nemá. „Takže se u
frekventované silnice staví divadlo a o kousek dál parkovací dům jako na periferii,“ konstatoval.
Domanický předpokládá, že soutěž a představa, která z ní vzejde, může pomoci napravit chyby z
minulosti. „Tady se kdysi zastavil radikální koncept přestavby města rozjetý za socialismu, ale žádný jiný se už
potom nenastartoval. Proto jsou tady například neřešená území před pivovarem, nábřeží Mže nebo autobusové
nádraží a okolí,“ připomíná.
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Obránci domu kultury: Pokračujeme v boji
6.9.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ČTK)

PLZEŇ Občanské sdružení Kultura(k), které nasbíralo přes 9000 podpisů proti bourání plzeňského domu
kultury a nové stavbě na jeho místě, se stále odmítá smířit s plánem nákupní galerie. Připravuje další kroky,
které mají zabránit komplexu, který chce za 2,5 miliardy korun v centru Plzně do roku 2013 postavit firma
Amádeus Plzeň. Informoval o tom mluvčí občanského sdružení Martin Marek.
„Podnikli jsme další kroky, jak s pomocí veřejnosti projektu v této podobě zabránit,“ dodal. Konkrétní
nebyl, ale uvedl, že je sdružení představí kolem 20. září. Podle něj jsou ještě cesty, jak stavbě zabránit kromě
probíhajícího procesu EIA, do něhož se také může zapojit veřejnost.
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Sdružení se podle Marka zcela určitě účastní veřejného projednávání posudku EIA, které očekává v
listopadu.
Regulační podmínky na stavbu multifunkčního centra Corso Americká, které schválili minulý čtvrtek
zastupitelé města, jsou podle sdružení nezávazné a „pouze odpovídají tomu, co investor předložil v
dokumentaci EIA“. Investor tvrdí, že s radnicí trvale jedná a vychází Plzni vstříc. Objekt podle něj nebude mít
po dohodě s městem pouze obchodní funkci, ale řadu dalších, například kulturní a oddychovou.
„Odborná komise města se například vůbec nezabývala rozčleněním obřího objektu na části. Výsledné
podmínky investorovi umožňují zničit Denisovo nábřeží,“ uvedlo sdružení ve včerejším prohlášení. Tvrdí, že
obřích nákupních center už je v Plzni dost a že stavba připomíná obří cihlu, která zastíní ostatní dominanty a
pouze přitáhne další automobily na Americkou ulici a nově na Denisovo nábřeží, kde se podle šéfa sdružení
Filipa Kastla počítá se zničením cyklostezky, chodníku a stromů.
„Regulační podmínky jsou nad míru benevolentní. I když architekti varovali před monolitností bloku,
bariérovým řešením a naddimenzovaným měřítkem, nic z toho není striktně zmíněno, čímž dávají investorovi
značný prostor na kličkování,“ řekl Kastl.
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Zákazníci Corsa budou jezdit po nábřeží Radbuzy
2.9.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Poměrně klidné Denisovo nábřeží v Plzni ztratí svůj ráz. Silnicí, která jím vede, se totiž bude jezdit po celé délce
nábřeží v obou směrech. Kvůli stavbě obchodního centra na místě nynějšího Domu kultury Inwest, který čeká
demolice.
PLZEŇ Z Denisova nábřeží v Plzni se stane rušná spojnice Americké třídy a křižovatky U Jána. Silnice bude
příjezdovou trasou k novénu obchodnímu komplexu s názvem Corso Americká. Ten chce už na začátku příštího
roku začít stavět firma Amádeus. V roce 2013 by se mělo Corso otevírat.
Většina zastupitelů města včera zvedla ruce pro regulační podmínky k projektu. Rozhodli tím i o
dopravním napojení budoucího areálu. V něm mají kromě obchodů vzniknout například i kanceláře, byty nebo
sportoviště.
V důsledku výstavby komplexu vzroste nejenom dopravní zátěž nábřeží, ale také velmi frekventované
Americké třídy. Silnici na Denisově nábřeží zřejmě bude nutné rozšířit a navíc se počítá se vznikem dvou
nových jízdních pruhů na obří křižovatce U Jána.
Paradox je, že radnice nechala Denisovo nábřeží v roce 2007 za 21 milionů rekonstruovat, aby podél
řeky vznikla příjemná cesta pro pěší, cyklostezka i alej stromů. Projekt komplexu Corso má ve městě mnoho
odpůrců. Těm především vadí skutečnost, že v cenné oblasti centra města vznikne nové nákupní středisko.
Kritici se obávají i toho, že se zhorší dopravní situace uprostřed města.
Radnice po rozruchu připravila regulační podmínky
Po rozruchu, který plán v Plzni vyvolal, připravila radnice regulační podmínky. Investor slíbil, že v objektu
nebudou pouze obchody. Kromě nich se počítá s prostory pro kulturu nebo sport. Radnice si vyžádala také
rozčlenění fasády, aby budova měla příjemnější vzhled.
Někteří kritici však pokládají podmínky za nedostatečné. „Podstatné je, že se místo jednoho Domu
hrůzy u Radbuzy může postavit další Dům hrůzy u Radbuzy. Podmínky umožňují výstavbu monstra, které je
násobně větší než ostatní dominanty u Wilsonova mostu,“ prohlásil zastupitel Vladimír Duchek (Pravá volba).
» Pokračování na straně B2
Zákazníci chystaného Corsa budou jezdit po nábřeží Radbuzy
» Pokračování ze strany B1
Náměstek primátora Petr Rund (ODS) regulační podmínky hájil. „Z monofunkční budovy jsme udělali
polyfunkční objekt,“ argumentoval Rund.
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Zástupce firmy Amádeus Jan Petřík se ohrazoval proti kritice projektu. „Slyšeli jsme, že je to monstrum,
že je to ošklivá budova. To jsou argumenty neférové,“ uvedl Petřík.
Zastupitelé vybírali ze dvou možností
Zastupitelé si mohli vybrat ze dvou variant budoucího dopravního napojení centra. První počítala s tím, že by
kvůli přístupu vznikla nová křižovatka Americké a Pařížské ulice, ale na Denisově nábřeží by zůstal dnešní
zklidněný provoz. Druhá varianta naopak předpokládala, že se po nábřeží začne jezdit v obou směrech.
Námětek primátora Miloslav Šimák (ČSSD) prosazoval první variantu. „Nábřeží chceme využít pro pěší a
cyklistickou dopravu,“ říkal.
Náměstek Petr Rund naopak chtěl variantu druhou a pokládal za nepřijatelné stavět novou křižovatku
na Americké třídě s Pařížskou ulicí. „Komise pro dopravu byla pro druhou variantu,“ upozorňoval Rund. Pro
variantu první se však vyslovila komise pro rozvoj města a i pracovní skupina odborníků, kteří připravovali k
projektu regulační podmínky. Druhá varianta dostala při hlasování přednost.
***
„Místo jednoho Domu hrůzy u Radbuzy se může postavit další Dům hrůzy u Radbuzy.“ Vlad. Duchek, Pravá
volba
Foto popis|
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Fórum čtenářů

16.9.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 5 Kraj Plzeňský

výběr z dopisů, kráceno
Kdo je to ta Viktoria?
ptá se svět. Aha, nějaký klub z Prahy...
Plzeňští fotbalisté dosáhli historického úspěchu. Tým, který se ještě před pár lety s obtížemi držel v sotva
průměrné české lize, se ocitl v Lize mistrů mezi giganty, jako FC Barcelonou či AC Milán. Město Plzeň je
dlouhodobým sponzorem klubu a nedávno uvolnilo ze své společnosti stovky milionů korun na investici
domoderního stadionu, který bude splňovat všechna kritéria pro mezinárodní zápasy. Stavba pokračuje rychle a
třeba do zápasu s Barcelonou zbývá ještěměsíc a půl. Je proto s podivem, žeměsto nevyvinulo větší tlak na
činovníky klubu, aby se pokusili minimálně tenhle zápas smomentálně nejlepším klubem světa odehrát v Plzni.
Proměsto by to znamenalo obrovskou reklamu. Šoty z takového zápasu se objeví v televizích po celém světě.
Do města by přicestovaly tisíce fanoušků ze Španělska a Itálie. Tihle lidé by také přivezli spoustu peněz do
plzeňských hotelů a restaurací a odvezli si zážitky z návštěvy příjemného města. Mnozí z novinářů by se určitě
šli podívat po Plzni a napsali oměstě články do novin a časopisů po celé Evropě.
Jenomže všechno bude jinak. Do Prahy třikrát pocestuje deset tisíc fanoušků ze západních Čech.
Vzhledem k větší kapacitě stadionu v Edenu si plzeňský klub vydělá výrazně víc za vstupenky a ušetří
organizační starosti.
Ve světě si ani nikdo nevšimne, že se slavnou Barcelonou hraje klub z jiného města než Prahy. Zahraniční
fanoušci se projdou po turisty napěchovaném městě a navštíví tamní pivnice. Jeden pražský hotel se bude moci
pochlubit, že ho svou návštěvou poctila slavná Barca. Lionel Messi se nikdy neobjeví v Plzni. A my až budeme
staří, nebudeme moci svým vnukům vyprávět o tom, jak kdysi do Plzně přicestoval nejlepší klub světa.
Věčná škoda pro Plzeň... Jan Brotánek
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Třemošná
Na místě Domu kultury ať raději vyroste bazén než další obchod
Rád bych se vyjádřil k vašim článkům o nové Aréně místo Domu kultury Inwest v Plzni. Tedy k tématu, o kterém
se teď hodně mluví i píše.
Jsem určitě pro to, aby se starý kulturní dům zboural, ale vadí mi, že by se na tomto místě poblíž centra
městamělo vystavět další nákupní středisko, kterých je v okolí a vůbec v celé Plzni velmi mnoho.
Co v Plzni chybí už dlouhá léta, je nový plavecký areál nebo rovnou aquapark. Jediný velký bazén je na
Slovanech a ten je pro tolik lidí v Plzni přece jen nedostačující. Myslím, že středměsta je ideální využít radši pro
tento účel než na další nákupní centrum. Myslím, že aquapark by lidi potěšil daleko více a že by jich tam chodily
spousty a nebylo by nutné jezdit za vodou mimo Plzeň. Petr Svoboda
Plzeň
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/09/16/371b4c64cbb23a75f61ffbaa02e087c5.asp

Corso Americká u Radbuzy: Projekt vyšel vstříc lidem
24.8.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

PLZEŇ Tři sta metrů dlouhá in-linová dráha, horolezecká stěna, ale i dvě dětská hřiště - pro menší a pro větší
děti, nebo trampolínové centrum.
A k tomu odpočinkové místo s lavičkami. To vše vyroste na střeše multifunkčního centra Corso Americká, které
hodlá na místě Domu kultury Inwest v Plzni postavit firma Amádeus Real.
Včera o tom informoval její zástupce Jan Petřík (na snímku). Ten vysvětlil, že oproti původnímu
projektu, který se v Plzni stal terčem bouřlivých protestů, má současná podoba několik vylepšení. Ta si vyžádali
obyvatelé města, odborníci na dopravu i vedení Plzně.
V komplexu u Radbuzy o ploše 35 tisíc metrů čtverečních, kde budou hlavně obchody, by měl vzniknout
i kulturní sál pro minimálně 300 lidí a galerie. Na ploše téměř 3000 metrů čtverečních by měly být administrativní
a bytové prostory. „Teď zjišťujeme, jestli bude o byty zájem. Když ne, plocha se zmenší ve prospěch
administrativy,“ podotkl Bedřich Chaloupka, jednatel společnosti OCA Plzeň, která investici v Plzni řídí.
Investor nyní jedná s vedením centrálního obvodu, které požaduje zvýšení kapacity sálu. Na konci
debaty by mělo být jasné, kdo bude kulturní zázemí provozovat. „My to neumíme, řešení musí navrhnout obvod,
na jehož žádost kulturní část vybudujeme,“ uvedl Petřík.
Pokračování na straně B3
Corso Americká: Projekt vyšel vstříc lidem
V novém multifunkčním centru v Plzni přibude oproti původním plánům více místa pro kulturu a sport »
Pokračování ze strany B1
Investor prý vyšel městu vstříc i v tom, že zajistí větší propojení centra s Americkou třídou. Na vzniklém
propojení budou například předzahrádky.
Podle Chaloupky by se mohlo začít stavět na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí příštího roku, stavba by
měla trvat 20 měsíců.
Firma popřela informace, že celé jedno podlaží by měly zabírat herny. „To musím rezolutně odmítnout,“
uvedl Petřík. První podzemní podlaží by mělo být servisní s obchody zaměřenými na sport, elektro, drogerii
nebo knihy. První nadzemní podlaží bude věnované především módě, v druhém podlaží budou kavárny,
restaurace či služby. Firma prý hodlá na jedno místo soustředit centrum placení energií, Czech point, poštu,
notáře a další služby.
Třetí a čtvrté podlaží poslouží k parkování, k dispozici bude 500 parkovacích míst, to znamená o
přibližně 200 méně, než byly původní návrhy. „Celková plocha areálu je stejná, přibude ale míst ve prospěch
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kultury a sportu. V žádném případě jsme ale výměnou těchto funkcí neušetřili finanční prostředky, investice jsou
naopak vyšší,“ sdělil Petřík.
Z dopravní studie podle něj vyplynulo, že je nutné zvýšit kapacitu Denisova nábřeží, kde bude hlavní vchod do
centra. Firma zde vybuduje dvouproudovou komunikaci, na silnici mezi Americkou třídou a vchodem do centra
proti dnešní lávce přes Radbuzu bude nově provoz obousměrný. Mikrosimulace křižovatky U Jána nedaleko
Plzeňského Prazdroje ukázala, že křižovatka se musí zhruba za 40 milionů přebudovat. Z toho sedm milionů
zaplatí Amádeus Real, zbytek ostatní investoři.
Foto popis| Studie Tak má podle investora vypadat nové centrum.
Foto autor| Repro: Archiv
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/08/24/5a98240594639bc91458837f94894af7.asp

Další spor kolem Domu kultury. Kvůli křižovatce
20.8.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Rozepře o plzeňský Dům kultury Inwest, na jehož místě má vzniknout obří obchodní centrum, se ještě zostřují.
Tentokrát nejsou v křížku aktivisté s městem, ale radní mezi sebou. Hádají se o novou křižovatku na Americké
třídě.
PLZEŇ S nápadem vybudovat novou křižovatku poblíž centra krajské metropole přišla firma Amádeus Real,
která chce na místě kulturního domu Inwest vybudovat obří obchodní centrum Aréna, které má zasahovat až
téměř k obchodnímu domu Tesco. Problém je, že Aréna přivede do centra další tisíce automobilů, což mimo jiné
znamená vybudovat nový vjezd do obchodního centra právě z Americké třídy.
O tom, jestli nová křižovatka zhruba v polovině trasy mezi Wilsonovým mostem a křižovatkou u vlakového
nádraží opravdu vznikne, budou rozhodovat zastupitelé. Názor na ni není jednoznačný. Zatímco radní a
technický náměstek primátora Petr Rund z ODS křižovatku odmítá, radní a náměstek pro dopravu Miloslav
Šimák z ČSSD ji obhajuje. Jeho argumentem je, že když se vybuduje nové obchodní centrum, tak k němu
směřující auta zahltí už tak přetíženou křižovatku u Jána poblíž Prazdroje.
„Nedokážu si představit, že bychom na Americké, kterou dlouhodobě chceme zklidnit a udělat z ní bulvár,
vybudovali novou světelnou křižovatku. Musely by se patrně vykácet platany, které tam stojí, určitě by se
zužovaly chodníky,“ argumentuje proti křižovatce náměstek Rund. Ten však má „máslo na hlavě“. Jeho strana
totiž rozhodla o tom, že na Americké od Klatovské třídy po Wilsonův most jezdí auta a není to bulvár, který zde
byl v plánu.
Právě kvůli rozdílným názorům rada města vytvořila dvě varianty takzvaných regulačních podmínek,
kterými by se měl Amádeus Real řídit při budování Arény. „Jedna varianta je zachovat současné dopravní
napojení, druhá možnost je napojit objekt novou křižovatkou Pařížská,“ konstatuje Rund.
Mluvčí Amádeus Realu Jan Piskáček uvedl, že firma zatím pracuje s variantou bulváru bez nové
křižovatky na Americké třídě. Novou podobu Arény upravenou na základě regulačních podmínek města firma
podle něj představí v nejbližších dnech.
» Pokračování na straně B3
Další spor kolem Domu kultury. Kvůli křižovatce
» Pokračování ze strany B1
Po tom, aby město zasáhlo amegalomanský projekt Arény omezilo například změnou územního plánu nebo
architektonickou soutěží, dlouhé měsíce volají aktivisté z organizace Kultura(k). Současně chtějí, aby se
případná soutěž týkala celého cenného území od hlavního železničního nádraží k řece Radbuze. Zatím jejich
snahy vyznívají do ztracena.
Na nevhodnost tak velké stavby těsně u městské památkové rezervace upozornili i městští a státní památkáři.
Ti však mají v záležitosti jen poradní hlas.
Plzeňský zastupitel Vladimír Duchek (Pravá volba) zdůrazňuje, že nyní se v případě Arény jedná
zhruba o trojnásobné území, než jaké zabírá obchodní dům Plaza. „Pozorovatel zvenčí musí nabýt dojmu, že
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zastupitelstvu je osud toho území lhostejný,“ pohoršoval se nedávno na zasedání plzeňského zastupitelstva
Duchek.
Martin Marek z občanského sdružení Kultura(k) uvedl, že už na Krajský úřad v Plzni dodal připomínky
proti Aréně, které budou muset vzít úředníci v potaz při rozhodování o takzvané EIA, tedy posouzení vlivu Arény
na životní prostředí. EIA je podmínkou k získání stavebního povolení. „Nesouhlasíme například s tím, aby se
kvůli Aréně rozšířila silnice na Denisově nábřeží na dvouproudovou komunikaci, která zvýší koncentraci aut v
centru města,“ vysvětlil Marek. Právě Denisovo nábřeží město nedávno nákladně rekonstruovalo, opatřilo ho
lavičkami a vysadilo tam stromy. „Nechci za Amádeus Real mluvit, ale vše je otázka ekonomiky. Ten objekt je
soukromý, máme zde lidovou tvořivost a chceme tam vymýšlet futuristické řešení hodné příštího tisíciletí. Tak si
ten objekt kupme a dělejme si s ním, co chceme, a vymýšlejme si tam dopravní napojení. Ale ten investor má
spočítaný nějaký byznysplán, a pokud mu to nebude vyhovovat, tak ten objekt prodá, zdemoluje a počká, až se
něco změní. Nedokážu si to teď představit a je to jejich věc, ale může se stát, že to, co je tam dnes, tam může
zůstat dalších pět let,“ komentoval úsilí aktivistů a současný stav domu kultury náměstek Rund.
***
„Nesouhlasíme například s tím, aby se kvůli Aréně rozšířila silnice na Denisově nábřeží.“ Martin Marek sdružení
Kultura(k)
Foto popis| Návrh nové křižovatky a rozšíření Americké třídy
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/08/20/2d5e84108e97ad57d723f6d8875f3219.asp

Rozhlas vysílá debatu o domu kultury
28.7.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Titulní strana
(ned)

PLZEŇ-STŘED
Veřejnou diskusi o osudu plzeňského Domu kultury Inwest vysílá dnes od 18 hodin Český rozhlas Plzeň. Téma
debaty je: „Kulturák nebo supermarket?“
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/07/28/9d6822d057497d707d826f71a1e7b0bd.asp

V Plzni se hledá recept, jak se vypořádat s Arénou
25.6.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(ned)

Náměstek primátora tvrdí, že auta nesmí zavalit Wilsonův most
PLZEŇ Je možné, aby Plzeň bez vážnější újmy zvládla vybudování nového nákupního centra Aréna, které má
nahradit Dům kultury Inwest určený k demolici? Zástupci radnice s architekty nebo dopravními policisty začali
hledat způsob, jak by mohlo město velké sousto strávit. Projekt už narazil na protesty veřejnosti.

Plné znění zprávy

85

Největší obavy zřejmě vzbuzuje hrozba, že nákupní centrum na Americké třídě přitáhne auta a doprava
v okolí bude kolabovat. Náměstek primátora pro dopravu Miloslav Šimák (ČSSD) prohlásil, že si nepřeje, aby
provoz související s Arénou zhoršil dopravu na Americké třídě u mostu Wilsonova mostu ani na většině
Denisova nábřeží.
Společnost Amádeus, která Dům kultury vlastní a stojí za projektem na stavbu Arény, už avizovala, že
chce svůj původní záměr upravit, aby se nejednalo o čisté obchodní centrum.
„Jsme zásadně proti tomu, aby doprava spojená s obsluhou toho území zasahovala Americkou třídu od
Sirkové ulice dál než k Pařížské ulici. A nechceme, aby zasahovala na Denisovo nábřeží od křižovatky U Jána
dál než k ulici U Lázní,“ řekl Miloslav Šimák. Ten přitom upozornil, že provoz kvůli Aréně nesmí zahltit
křižovatky U Jána a v Sirkové ulici.
Záměr investora nyní prochází posouzením vlivů stavby na životní prostředí na krajském úřadu. Tam
očekávají, že se projekt změní. „Máme informaci, že investor doplní dokumentaci. Předají nám to do 30.
června,“ řekl Rudolf Rečka z krajského úřadu. Ten očekává, že hodnocení bude trvat několik měsíců a projde i
veřejným projednáním.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/06/25/a04f150d7fb03fd89cd09f0ec946311f.asp

Arénu tu nechceme, křičeli
22.6.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Zhruba stovka lidí přišla včera demonstrovat proti plánované výstavbě obchodního centra Aréna v místě
dnešního Domu kultury Inwest
PLZEŇ Ne obchoďákům. Ano kultuře. Stop privatizaci veřejného prostoru. A co děti? Mají si kde hrát? Taková
hesla se objevila nad hlavami zhruba stovky demonstrantů, kteří včera prošli centrem Plzně, aby dali najevo, co
si myslí o záměru postavit na nábřeží Radbuzy obchodní komplex Aréna. Za projektem stojí společnost
Amádeus, která vlastní Dům kultury Inwest, na jehož místě má Aréna vyrůst. Dům kultury proto čeká demolice.
Investor nyní jedná se zástupci města o podmínkách, které mají projekt ovlivnit a jež omezí negativní dopady
stavby na její okolí.
Projekt narazil na odpor části veřejnosti. Včerejší demonstrace se zúčastnil i sedmadvacetiletý vozíčkář
Milan Zídek. „Nesouhlasím s tím, že tady má stát nový obchodní dům. Mělo by tady být něco pro lidi. Například
zařízení, kde se budou kulturně rozvíjet,“ argumentoval. A čeká, že demonstrace pomůže něco změnit?
„Doufám, že ano. Ale myslím, že investoři mají velkou finanční moc a moc peněz se dá těžko něčím jiným
přebít,“ uvedl Milan Zídek.
Demonstrace začala po 16. hodině před Hlavním nádražím a sledovaly ji desítky policistů.
„Není nám jedno, jak bude město za deset let vypadat. Chtějí nám postavit obchodní dům. Je třeba
zamezit expanzi obchodních domů!“ burcoval asi stovku převážně mladých lidí s pomocí megafonu jeden z
organizátorů akce. Průvod prošel od nádraží na Americkou třídu, kde se k němu připojili i někteří senioři.
Před Domem kultury Inwest se pak rozjel hudební happening. Demonstrace se zúčastnili i zástupci
občanského sdružení Kultura(K) vítězí! kteří na petici proti spornému projektu posbírali přes osm tisíc podpisů.
Martin Marek ze sdružení deklaroval snahu plán investora maximálně zkomplikovat. „Nepostaví tady obchoďák
osm let. To myslím vážně,“ prohlásil.
Kritici projektu se obávají, že kvůli obchodnímu centru vzroste ve středu Plzně automobilový provoz a
zhorší se tak životní prostředí. Občanské sdružené Kultura(K) vítězí! podpisovou akcí přimělo zastupitele, aby
se zabývali návrhem vypracovat regulační plán, a omezili tak plány investora. Regulační plán sice lidé ze
sdružení neprosadili, ale nepřímo dotlačili samosprávu k tomu, že radní navrhnou regulační podmínky, které
nakonec schválí zastupitelé.
Vedení města začalo v posledních týdnech tvrdit, že nedopustí, aby na nábřeží vznikl čistě nákupní
komplex. „Ani já tam nechci obchodní dům,“ prohlásil dokonce minulý týden náměstek primátora Petr Rund,
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který s investorem jedná. Radnice chce prosadit, aby se jednalo o víceúčelový objekt, kde bude například
prostor pro kulturu a služby.
Projekt výstavby nového nákupního centra na místě Domu kultury Inwest patří v Plzni k
nejkontroverznějším akcím svého druhu. Loni zastupitelé města rozhodli, že na podobu území mezi Americkou
třídou a Denisovým nábřežím bude vypsána architektonická soutěž. Letos ale své usnesení na začátku dubna
zrušili, což odůvodnili tím, že investor už se svými plány značně pokročil. Zatím však společnost Amádeus ani
zastupitelům nepředložila návrh, jak si objekt představuje. Dosud nezačalo také územní řízení o stavbě. Projekt
zatím prochází posouzením vlivů stavby na životní prostředí na krajském úřadu.
Vadí vám zbourání domu kultury nebo výstavba dalšího obchodního centra v Plzni? Jaký je váš názor?
Pište na jaroslav.nedved@mfdnes.cz
Foto popis| „Nestavte další obchoďák!“ Lidé přišli včera odpoledne vyjádřit nesouhlas se stavbou obchodního
centra Aréna na Americké.
Foto autor| Foto: D. Beran, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/06/22/bbaecc9db32a3b9ec8dc579c152ebb61.asp

Vyjdou do ulic Plzně. Kvůli stavbě obchodního centra
20.6.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

PLZEŇ Pochodem proti plánu postavit místo plzeňského Domu kultury Inwest obchodní centrum se chystají
zítra protestovat odpůrci projektu.
Akce pravděpodobně spojí nejrůznější kritiky záměru. Například zástupci občanského sdružení
Kultura(k) vítězí! předpokládají, že se pochodu zúčastní.
Protest by měli podpořit například i členové občanských sdružení z Plzně-Roudné. Za přípravou akce
zřejmě stojí volné sdružení Úsvit mladých lidí z Plzeňska, jimž se nezamlouvá konzumní společnost. Pochod
má vyjít v úterý v 16 hodin od parkoviště u Hlavního nádraží v Plzni směrem ke Kulturnímu domu Inwest.
Zástupce organizátorů Václav Fiala uvedl, že před domem kultury vystoupí kapely nebo amatérští básníci.
Naplánována je také diskuse a informace o stanovisku architektů k projektu, o plánované demolici domu kultury
a stavbě nové budovy.
„Na dvaceti panelech se zájemci seznámí s obdobnými problémy v jiných městech v naší republice i o
regulování nových obchodních center ve vyspělých západních demokraciích,“ sdělil Václav Fiala. Ten uvedl, že
organizátoři podle průběhu diskusí na sociálních sítích očekávají, že se akce zúčastní stovky lidí.
Zatím nejostřeji proti plánu na stavbu obchodního domu mezi Americkou třídou a Denisovo nábřežím
protestují zástupci sdružení Kultura(k) vítězí! Ti nejprve zorganizovali protestní petici, kterou podepsalo přes
osm tisíc lidí. Další podpisovou akcí potom přiměli zastupitele města, aby se projektem znovu zabývali.
Zastupitelé pak uložili městské radě připravit pro záměr investora, kterým je společnost Amádeus, regulační
podmínky. „Tak aby částečně pokryly výhrady k projektu,“ sdělil primátor Plzně Martin Baxa.
Kritici plánu společnosti Amádeus se mimo jiného obávají, že nová budova přitáhne auta a zhorší
dopravní situaci ve středu města a utrpí tak životní prostředí.
„Regulační podmínky budou řešit rozčlenění objektu i dopravní situaci,“ uvedl náměstek primátora Petr
Rund.
Radou připravené podmínky budou schvalovat zastupitelé.
Záměr společnosti Amádeus nyní na krajském úřadu prochází posouzením vlivů stavby na životní
prostředí.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Boj o „Kulturák“ hnul radnicí
17.6.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Odpůrci stavby obchodního domu v centru Plzně sice nedosáhli svého, ale přiměli zastupitele, aby se projektem
znovu zabývali
PLZEŇ Podmínky, kterými se bude řídit stavba nového obchodního centra na místě dnešního plzeňského
Domu kultury Inwest, budou muset schválit zastupitelé. A podle včerejšího vyjádření primátora Martina Baxy
(ODS) i jeho náměstka Petra Runda (ODS) by budova neměla sloužit jenom obchodu. Mělo by se jednat o
víceúčelové zařízení nabízející i služby nebo kulturní akce.
Tak po včerejšku vypadá výsledek snahy lidí, kteří chtěli přimět radnici, aby stanovila regulační plán a
zabránila tak vybudování obřího nákupního komplexu na nábřeží Radbuzy. Oto usilovali členové občanského
sdružení Kultura(k). Ti zorganizovali akci, při které na tisíc lidi poslalo zastupitelům emailem své odmítavé
názory na stavbu dalšího obchodního centra v Plzni. Sdružení navíc uspořádalo petici, která politiky přinutila,
aby o problému jednali.
Politici se prý bojí, aby město neplatilo za zmařenou investici
Byl to v historii první případ, kdy veřejnost takovým způsobem dotlačila politiky, aby nějakou záležitost zařadili
na jednání zastupitelů. Odpůrci projektu se obávají, že vybudování obchodního centra zhorší dopravní situaci a
životní prostředí v centru.
Kritici stavby a zastupitelé TOP 09 se snažili prosadit, aby radnice nechala zpracovat regulační plán,
který by zpřísnil podmínky pro využití území ohraničeného Americkou třídou, Sirkovou ulicí a Denisovo
nábřežím. To zástupci plzeňské radniční koalice ODS a ČSSD odmítali. Argumentovali tvrzením, že na
zpracování regulačního plánu je zapotřebí alespoň rok a půl. A také obavami, že by investor, kterým je
společnost Amádeus,mohl po městu žádat náhradu za zmařenou investici. Právník magistrátu Dominik
Tomášek ale zastupitelům řekl, že přijetí regulačního plánu by nezakládalo nárok na náhradu.
V argumentační bitvě kolem stavby, která nahradí Dům kultury, se nenašel jediný politik, který vybudování
obchodního centra hájil. Paradoxně mnozí z nich tvrdili, že se jim vůbec nelíbí obchodní domy, které byly v
centru Plzně postaveny, a že o další na nábřeží nestojí. „Ani já tam nechci obchodní centrum,“ dušoval se
náměstek primátora Petr Rund.
„Nevidím jediný důvod, proč by regulační plán nemohl být vytvořen. Přijede mi to jako zbytečná rezignace města
na možnost ovlivnit podobu území,“ řekl šéf kontrolního výboru Ondřej Ženíšek (TOP 09). Ten připomněl, že
vedeníměsta mělo regulační plán vypracovat už dávno.
Náměstek Petr Rund tvrdil, že kdyby vedení města vědělo o záměru zbořit Dům kultury dřív, pak by s
přípravou plánu začalo. Upozorňoval, že nyní zástupci města s investorem jednají, a ujišťoval, že budova
nebude pouhý obchodní dům.
Vladimír Duchek (Pravá volba) zdůrazňoval, že nyní se jedná zhruba o trojnásobné území, než jaké
zabírá obchodní dům Plaza. „Pozorovatel zvenčí musí nabýt dojmu, že zastupitelstvu je osud toho území
lhostejný. Vůbec nevíme, kam rada města směřuje,“ pohoršoval se Duchek. Ten připomínal, že zastupitelé sice
nyní o projektu jednají, ale nemají v ruce jediný papír s informacemi od investora, jak má budova vypadat.
Náměstek Rund připustil, že společnost Amádeus s propagaci svých plánů zanedbala. „Bude vytvořen
webový portál k prezentaci i ke komunikaci s veřejností,“ sdělil Rund.
Martin Marek ze sdružení Kultura(k) upozornil zastupitele, že 21 z nich sedělo na radnici už v minulém
volebním období, a měli proto dost času, aby zabránili nekoncepčnímu hyzdění centra Plzně dalšími a dalšími
obchodními domy. „Neudělali jste to,“ řekl Marek. Prohlásil, že toto zastupitelstvo promarnilo sedm měsíců a
nechalo investora získat poslední pozemky k realizaci obchodního domu. „Napravte své vlastní chyby a
nedopusťte zničení Americké ulice nepotřebným obchodním domem,“ vyzval zastupitele.
Ačkoliv odpůrci projektu se svými požadavky neuspěli, dosáhli alespoň toho, že se projekt bude muset
znovu projednávat a schvalovat v zastupitelstvu.
Foto popis| Zastavte to! Martin Marek ze sdružení Kultura(k) se včera snažil přesvědčit plzeňské zastupitele,
aby zabránili nekoncepčnímu hyzdění plzeňského centra stavbou dalších obchodních domů.
Foto autor| Foto: Daniel Beran, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Na křižovatku U Jána se bude najíždět z více pruhů. Kvůli Aréně
16.6.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 4 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

Další stovky parkovacích míst v centru Plzně, rozšíření důležité křižovatky U Jána a podstatně zvýšený provoz
na nábřeží Radbuzy. To má přinést nové nákupní centrum Aréna na Americké třídě v Plzni.
PLZEŇ Obchodní centrum Aréna má začít růst už příští rok v místě dnešního Domu kultury Inwest. Už teď je
jasné, že v centru krajské metropole výrazně zhoustne doprava. Obří komplex pojme 500 parkovacích míst,
čímž se jejich počet v oblasti více než dvojnásobí. Shodli se na tom zástupci města, dopravní odborníci,
policisté i investor, firma Amádeus Real. V původním plánu se počítalo dokonce s 800 místy, ale to vyvolalo
rozhořčené reakce odpůrců stavby a ani vedení města s tak velkým navýšením počtu parkovacích míst
nesouhlasilo. „Došlo k radikální redukci. Jestliže jsou tyto počty akceptovány odborníky i lidmi z dalších stran,
tak nemám důvod proti tomu vystupovat,“ nechal se slyšet náměstek primátora pro dopravu Miloslav Šimák
(ČSSD) s tím, že vedení města je spokojeno. Počet parkovacích míst v nových objektech závisí na
koeficientech, kterými se podle zákona musí město i investor řídit.
Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká prosazuje, aby se tyto koeficienty
v širším centru snížily na úroveň historického jádra. To znamená, že počet nutných parkovacích míst domu na
náměstí Republiky a například stavby v Sirkové ulici by byl stejný. Tím by se také jasně definovaly dosud
nejasné hranice plzeňského centra. Vostracká však na druhou stranu připouští, že 500 míst pro Arénu není tak
hrozné. „Nezatíží to celou oblast tolik jako původní plán,“ tvrdí kompromisně ředitelka.
Snížení počtu míst oproti původnímu návrhu přinesla především změna ve vnitřním využití Arény.
Investor ustoupil od čistě obchodního a administrativního střediska a do projektu podle mediálního zástupce
Arény Jana Piskáčka zahrnul i další služby, kulturu a sportovní aktivity.
„Ten dům musí reagovat na okolí. Je třeba, aby jeho využití bylo široké. Proto by tam měly vzniknout
třeba i byty,“ míní plzeňský architekt Jan Soukup, který zasedá v nově vzniklé městské komisi architektů. Tu
svolal na konci května technický náměstek primátora Petr Rund. Architekti se stali jeho poradním sborem aměli
bymu pomoci hájit zájmy Plzeňanů v jednání s firmou Amádeus Real.
Vedle komise architektů začala pracovat i dopravní skupina odborníků a policistů, kteří by měli
zhodnotit celkový dopad Arény na dopravní situaci v oblasti.
„I přesto, že tam bude jenom 500 míst, jsou nezbytně nutné úpravy na křižovatce U Jána. Půjde o rozšíření
kapacity přidáním jízdních pruhů,“ uvedl náměstek Šimák.
Rozšíření frekventované křižovatky U Jána tak zřejmě znemožní dlouho požadované zřízení přechodů
pro chodce ve všech směrech. Lidé teď nemají možnost přejít na křižovatce Sirkovou, Tyršovu ani Pražskou
ulici. Přes Rokycanskou ulici se dostanou jedině na pivovarské lávce. Tento nedostatek způsobil, že chodci tu
nebezpečně přebíhají mezi auty. „Bylo by samozřejmě dobře, kdyby se vytvořily regulérní pěší trasy. Ale když
tam dáme úrovňové přechody, tak kapacita té křižovatky se trochu sníží, což zase odporuje potřebám Arény,“
vysvětlil Šimák. A potřeby Arény patrně dostanou přednost.
Zda se na nezbytných dopravních opatřeních v souvislosti s otevřením nového multifunkčního centra na
Americké třídě bude podílet také jeho investor, dosud není jasné.
***
„Na křižovatce U Jána půjde o rozšíření kapacity přidáním jízdních pruhů.“ Miloslav Šimák, náměstek
primátora
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Zbrojí na střet o obchodní dům. Radní odmítli zpřísnit podmínky
9.6.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 4 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Odpůrci demolice plzeňského domu kultury se příští
čtvrtek pokusí přesvědčit zastupitele, aby omezili plány firmy Amádeus. Ta tvrdí, že se většině lidí její záměr líbí.
Nechala si na to udělat průzkum.
PLZEŇ Přesně za týden se na radnici v Plzni ozvou nejtvrdší odpůrci plánované demolice Kulturního domu
Inwest a jeho nahrazení obchodním centrem Aréna. Bude se jednat patrně o poslední pokus přimět zastupitele
města, aby omezili plán investora, kterým je společnost Amádeus. Petice proti demolici a stavbě obchodního
centra podepsalo přes osm tisíc lidí. Ti poukazují na to, že obchodní centrum přitáhne auta a zhorší dopravu a
životní prostředí v oblasti mezi náměstím Republiky a hlavním nádražím. Společnost Amádeus včera jako
protizbraň vytáhla výsledky průzkumu agentury STEM/MARK. Podle výsledků se většině obyvatel města kulturní
dům nelíbí a domnívají se, že by měl být nahrazen novou stavbou.
Odprůrci záměru postavit v centru Plzně nový obchodní komplex vyzvali vedení města, aby zastupitelé
projednali změnu územního plánu a připravili pro oblast regulační plán. Ten by mohl záměry investora zásadně
změnit.
Radní Plzně návrh na vznik regulačního plánu odmítli. Primátor Martin Baxa nicméně oznámil, že i
přes negativní stanovisko radních zastupitelé projednají záležitost 16. června.
„Podle podkladů, které nám zpracoval úřad, je k regulačnímu plánu zapotřebí doba 18 měsíců. To
znamená, že se jedná o nástroj, který je pro tento účel neúčinný,“ argumentoval Martin Baxa.
Kritici projektu se na vystoupení před zastupiteli důkladně připravují. „Chceme, aby zastupitelé napravili
chybu, kterou udělali. Oni regulační plán udělat měli a měli na to času dost. Příklady z jiných měst ukazují, že
když se chce, tak je možné to zvládnout za šest měsíců. Zástupci radnice na to měli téměř rok a čas promrhali.
Je to chyba, za kterou nikdo nebyl volaný k odpovědnosti,“ uvedla Barbora Ottová z občanského sdružení, které
se plánovanému projektu snaží zabránit. Barbora Ottová upozorňuje, že představitelé radnice v souvislosti se
záměrem, který by podstatně změnil nábřeží Radbuzy, stále opakují, že nic nemohou a nic nestihnou. „Místo
toho by měli říkat: Zkusíme to. Pokusíme se. Uděláme to,“ konstatovala.
Zástupkyně sdružení řekla, že je možné, že při jednání zastupitelů se na radnici nebo před ní shromáždí
velký počet odpůrců stavby obchodního centra.
Společnost Amádeus včera začala upozorňovat, že její plán zbořit Dům kultury a postavit místo něho nákupní
komplex má i příznivce. To se snaží dokázat průzkumem, který si firma objednala. „Byli jsme překvapeni, že i
přes náš dosud vlažnější přístup k prezentaci projektu, převládá u lidí spíše neutrální, až pro nás pozitivní
postoj,“ uvedl představitel společnosti Amádeus Michal Soukup. Firma přitom tvrdí, že účastníkům průzkumu
ukázala jednu z variant budoucí podoby obchodního centra a většině se prý zamlouvala. Michal Soukup sdělil,
že dosud byl projekt ve fázi projednávání návrhů podoby a nebylo proto možné veřejnosti předvést, jak bude
obchodní centrum vypadat.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Památkáři řekli Inwestu ne. Na tahu jsou politici
31.5.2011
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Poslední šancí pro kulturní dům Inwest jsou plzeňští zastupitelé. Památkáři totiž nedoporučili stavbu zapsat
mezi kulturní památky, a tak ji zachránit. Aktivisté teď žádají politiky, aby zabránili stavbě obchodního centra,
které má kulturák nahradit.
PLZEŇ Chtě nechtě se budou muset zastupitelé Plzně znovu věnovat problému s demolicí Domu kultury ve
středu města. Znovu budou muset probírat záměr nahradit budovu obchodním centrem, které chce postavit
společnost Amádeus Real. Politiky k tomu donutí zástupci Občanského sdružení Kultura(k) vítězí. Ti totiž včera
přinesli do kanceláře primátora žádost podepsanou 1200 lidmi. Ti požadují, aby zastupitelé změnili územní
plán, přijali regulační plán a zamezili tím stavbě obchodního centra místo Domu kultury.
Primátor Plzně Martin Baxa uvedl, že zastupitelé věc budou muset řešit. Jen zatím není jasné, kdy.
„Obchodní centrum patří do nákupních zón na okraji města a nikoliv do sousedství památkové rezervace,“
prohlásil zástupce občanského sdružení Martin Marek. Ten zdůrazňuje, že po stavbě obchodního domu hrozí
nárůst dopravy a zhoršení životního prostředí ve středu Plzně. Marek uvedl, že proti bourání Domu kultury
podepsalo petici asi devět tisíc lidí. „Takže to nebudou moci tak snadno smést se stolu,“ řekl Marek.
„Záležitost samozřejmě zastupitelům předložíme, ale nevím, na kterém jednání to bude. Zdržovat to
nebudeme,“ sdělil Martin Baxa. Do prázdnin ovšem bude samospráva jednat už jenom jednou, přičemž investor
se chystá dům kultury zbořit.
Vedení radnice nedávno ustoupilo od záměru uspořádat na oblast kolem Domu kultury architektonickou soutěž.
Argumentem byla skutečnost, že plány investora výrazně pokročily a demolice i stavba se přiblížily.
Zastupitelé tak zůstávají pro Inwest poslední šancí. Návrh zařadit Inwest mezi nemovité kulturní
památky, který podal památkář Zdeněk Lukeš, totiž skončil v koši. Nepodpořili jej plzeňští památkáři.
V pátek totiž zasedala komise pro hodnocení návrhů na zapamátkování.
„Komise neshledala tento podnět důvodným,“ uvedl David Růžička, mluvčí plzeňské pobočky Národního
památkového ústavu v Plzni. Jeho ředitel Jan Kaigl postoj komise respektuje a bude informovat ministerstvo
kultury, které bude mít v kauze poslední slovo.
Z hlediska urbanistického a architektonického se podle památkářů nejedná o stavbu, která by byla pro tuto část
města významným a rozhodujícím kvalitativním přínosem. „Část objektu se společenským sálem architektonické
hodnoty má, lze ji však obtížně oddělit od celku,“ konstatovali památkáři.
Zdeněk Lukeš, který před revolucí působil několik let jako šéf památkového pracoviště v Plzni, je ale
přesvědčený o tom, že jako doklad doby by tu Inwest zůstat měl.
Na místo pod ním se ale doslova třese firma Amádeus Real, která chce stavbu přezdívanou Dům hrůzy
zbourat a na jeho místě postavit obří obchodně-kulturní centrum. A podle zpráv z posledních dní už bourat
začala.
***
„Záležitost zastupitelům předložíme. Zdržovat to nebudeme.“ Martin Baxa, primátor Plzně
Foto popis|
O autorovi| Jaroslav Nedvěd, s přispěním Jitky Šrámkové
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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Čemu vděčíme za boj o divnou památku
31.5.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský

Zápisník
Plzeňští politici se už jednou odmítli zabývat tím, zda a jaký barák vyroste na místě dnešního Domu kultury
Inwest. A bylo by velkým překvapením, kdyby teď, na základě podpisové akce, najednou přišlápli kabát
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investorovi, hrozícímu arbitrážemi. Tipoval bych víc než 99 ku jedné, že stavba z 80. let padne a obchodní dům
vyroste. Čemu za to vděčíme?
1. Nesmazatelně zapsána musí zůstat role škodováckých odborářů, kteří si nechali půlku domu
vyfouknout v podivných transakcích a druhou střelili za soustavného dušování, že nic takového nemají v
úmyslu.
2. Totální rezignaci města na to, jak bude vypadat centrum a kolik aut tudy projede.
3. Státu, který prodejem pozemků připravil veřejné instituce o možný nástroj pro jednání se staviteli
obchoďáků.
4. Píli těchto stavitelů, kteří demolici a novou stavbu připravují 16 let, a jimž za celou tu dobu z ne úplně
zřejmých důvodů nikdo neřekl, že to není dobrý nápad.
Taky mi to nepřijde jako dobrý nápad a bezzubost úřadů se mi zdá neuvěřitelná. Tak neuvěřitelná, že
snad ospravedlňuje i bizarní pokus udělat teď narychlo z kdysi svorně nenáviděného a vysmívaného sjezdového
paláce kulturní památku.
Foto popis|
O autorovi| Martin Polívka redaktor MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/05/31/de017453cfeb94319376e35c2666e79b.asp

V Domu kultury duní sbíječky, hraje se o čas
25.5.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Už tento pátek může odborná komise doporučit ministerstvu kultury, aby zahájilo řízení s cílem zapsat do
seznamu nemovitých památek plzeňský Dům kultury Inwest. To by mohlo budovu, v níž se už bourá, uchránit
před demolicí.
PLZEŇ „Přes zábradlí včera teklo tolik vody, že to vypadalo jako malý jez.“ Tak popsal jeden z pracovníků
Domu kultury Inwest pondělní situaci v ostře sledované plzeňské budově. Tu hodlá její majitel zbourat, ale část
veřejnosti bojuje o její zachování.
Právě v pondělí začaly v divadle Miroslava Horníčka, které v Inwestu sídlí, úpravy interiérů. Vnitřky ale
vypadaly jako po demolici, navíc jimi protékala voda. Práce přitom začaly v době, kdy se někteří odborníci začali
snažit, aby se kulturní dům ocitl na seznamu nemovitých kulturních památek. Když se totiž interiér poničí,
nebude už důvod, proč Inwest chránit. I včera byly z divadla slyšet sbíječky. Na místě pracovala zhruba desítka
lidí z firmy APB. Jeden z nich uvedl, že odstraňovali podhledy.
V pondělí dokonce padlo trestní oznámení kvůli maření úředního postupu. Oznámení podal Martin
Marek ze Strany zelených, a to kvůli skutečnosti, že mizí interiér divadla. Proti tomu se ohradil majitel kulturního
domu, firma Amádeus Real.
„Současný návrh zapsat budovu na seznam kulturních památek považujeme za jasně účelový s cílem
způsobit investorovi škodu. V zájmu ochrany této investice se budeme bránit,“ řekl Michal Soukup z firmy
Amádeus Plzeň, která chce Inwest zbourat a na jeho místě postavit obří obchodně kulturní centrum za zhruba
300 milionů korun. Soukup se pozastavil nad tím, že v minulých desetiletích nepřišel nikdo s představou Inwest
zapamátkovat. „Platí to i o panu Zdeňku Lukešovi, který několik let působil ve funkci vedoucího odboru
památkové péče,“ dodal Soukup.
Ten prohlásil, že i nadále bude společnost na svém pozemku pokračovat s výstavbou centra OC
Aréna. „Ta přinese do centra Plzně moderní architekturu, nová pracovní místa a standard občanské
vybavenosti běžný v podobných městech západní Evropy,“ dodal Jan Piskáček, který firmu Amádeus Real
mediálně zastupuje. „Ačkoliv považujeme návrh zanést Inwest do seznamu nemovitých kulturních památek za
nesmyslný a účelový, jsme připraveni železobetonovou konstrukci, kterou označují oponenti za památkově
chráněný materiál, věnovat jim, nebo kterémukoliv muzeu. Tak, aby mohli tuto konstrukci na vlastní náklady
vystavit a důstojně prezentovat veřejnosti,“ uvedl Michal Soukup.
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Zdeněk Lukeš i nadále doufá, že se demolici Inwestu podaří zabránit. Pak by se nepostavila ani OC
Aréna, proti které se - kvůli blízkosti památkové zóny - postavili památkáři. Mluvčí Ministerstva kultury Eva Tichá
uvedla, že ministerstvo poslalo návrh na prohlášení nemovitou kulturní památkou k posouzení Národnímu
památkovému ústavu v Plzni. „V současné době není zahájeno řízení, čeká se na stanovisko NPÚ. Odborná
komise by měla v Plzni zasedat tento v pátek,“ uvedla Tichá.
Šéf mediálního odboru ministerstva Stanislav Brunclík doplnil, že komise může už v pátek rozhodnout a
doporučit ministerstvu, aby zahájilo řízení o zapamátkování Inwestu, nebo si může vyžádat další odborné
podklady.
***
„Jsme připraveni železobetonovou konstrukci Inwestu věnovat oponentům nebo muzeu.“ Michal Soukup,
Amádeus Real
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/05/25/49d6172826213bdbbec4560bbe2373a3.asp

Plány památkářů se bortí. V Inwestu už začala demolice
24.5.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

PLZEŇ Kolem kulturního domu Inwest v Plzni začíná být dusno. Trestní oznámení kvůli maření úředního
rozhodnutí podal včera Martin Marek ze Strany zelených, který dlouhodobě vystupuje proti bourání Inwestu, na
jehož místě má vyrůst obří obchodní centrum.
Marek uvedl, že důvodem trestního oznámení bylo to, že majitel Inwestu, firma Amádeus Real, začala
zasahovat do interiérů divadla Miroslava Horníčka, které je součástí Domu kultury. Problém je totiž v tom, že v
uplynulých dnech byla na ministerstvo kultury podána žádost o zanesení Inwestu na seznam nemovitých
kulturních památek.
„Z toho důvodu, že už bylo zahájeno řízení o zapamátkování, tak nemůže do stavby majitel zasahovat,
trestní oznámení jsem podal telefonicky poté, co jsem dostal zprávu, že mizí foyer divadla Miroslava Horníčka,“
uvedl Martin Marek. To, že už bylo zahájeno řízení o zapamátkování potvrdil i Pavel Domanický z památkového
ústavu v Plzni. Proto se plzeňští památkáři snažili v uplynulých dnech domluvit termín, kdy do Inwestu dorazí a
zdokumentují interiéry. Domluvili se na tuto středu, na dřívější termín firma nebyla ochotná přistoupit. Až ale
dorazí, tak uvidí zničené interiéry.
» Pokračování na str. B2
Inwest: Plány památkářů se bortí
» Pokračování ze str. B1
Městští památkáři, ale i ti z Národního památkového ústavu v Plzni upozorňují na to, že obchodní centrum
takových rozměrů, jaké chce na břehu řeky Radbuzy Amádeus Real postavit, se do blízkosti památkové
rezervace v centru města nehodí.
Václav Klán z firmy Amádeus Real včera uvedl, že podle jeho informací někde v Inwestu praskla voda.
„Nevím, jestli to našli. To je klasika, to víte, starý barák, najali jsme na to firmu,“ sdělil Klán. Zároveň tvrdil, že o
žádném řízení o zapamátkování nic neví. „To máte lepší informace než já,“ sdělil.
Mluvčí plzeňských policistů Simona Čejková potvrdila, že bylo podáno trestní oznámení. „Policisté na
místo hned vyjeli, správce budovy jim ukázal smlouvu, podle které je možné demontovat vybavení, vše se bude
prověřovat,“ sdělila Čejková.
Odpůrců bourání Inwestu neustále přibývá. Poslední jejich aktivitou je podpisová akce, přes kterou chtějí
přenést debatu o domu kultury na půdu nejbližšího zastupitelstva. Odpůrci bourání nejsou spokojení s tím, že
město nejdříve slíbilo, že na prostor v okolí Domu kultury vypíše architektonickou soutěž, aby bylo firmě
Amádeus Real jasné, co si může na tomto prostoru dovolit postavit.
Soutěž, kterou doporučila nedávno i komora architektů, nakonec Útvar koncepce a rozvoje
plzeňského magistrátu nevypsal.
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Foto popis| Kdo ponese odpovědnost? Demolice Divadla M. Horníčka a přilehlých interiérů. Snímky pocházejí
ze včerejšího dopoledne.
Foto autor| Foto: Martin Potůček
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/05/24/11c958eb18814155d8d3e5bd88f1b8d7.asp

Požádal o zapamátkování Inwestu
20.5.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

PLZEŇ Firma Amádeus Real chce co nejdříve začít bourat dům kultury Inwest v Plzni u řeky Radbuzy, protože
na jeho místě chce stavět obří obchodní centrum. Teď jí stojí v cestě aktivita někdejšího plzeňského vedoucího
odboru památkové péče Zdeňka Lukeše. Ten důchodová léta využil k tomu, aby Inwest navrhl na zapsání do
seznamu nemovitých kulturních památek. Žádost v minulých dnech podal na ministerstvo kultury. Kvůli tomu
nemůže firma Amádeus Real Inwest zbourat, k čemuž se chystala už letos v červenci. Teď musí čekat na
rozhodnutíministerstva. Inwest by mohl kopírovat příběh památkově cenného obchodního domuMáj v Praze,
který když ministerstvo kultury prohlásilo nemovitou kulturní památkou, zabránilo tak chystanému zbourání.
Možná budou úspěšní i odpůrci demolice domu kultury v Plzni. Těch neustále přibývá. Poslední jejich
aktivitou je podpisová akce, přes kterou chtějí přenést debatu o domu kultury na půdu nejbližšího zastupitelstva.
Odpůrci bourání nejsou spokojení s tím, že město nejdříve slíbilo, že na prostor v okolí Inwestu vypíše
architektonickou soutěž, aby bylo firmě Amádeus Real jasné, co si může na tomto prostoru dovolit postavit.
Architektonickou soutěž, kterou doporučila nedávno i komora architektů, nakonec Útvar koncepce a rozvoje
plzeňského magistrátu nevypsal.
Unikátní architektura
Zapamátkování má podle Lukeše smysl i proto, aby v Plzni zůstala zachována i architektura ze čtyřiceti let
nesvobody, která je unikátní svojí ocelovou konstrukcí, která je sama o sobě technickou památkou. „Snad
nejrozsáhlejší tehdejší plzeňskou stavbou na zelené louce byla 1. etapa budování vysokoškolského kampusu
na Borských polích z roku 1985. Stejně jako tato stavba by neměl podlemého názoru zmizet z povrchu
zemského ani její souputník, dům kultury z roku 1986,“ uvedl Lukeš. Dodal také, že stavby provozované celé
čtvrtstoletí samozřejmě vyžadují průběžnou údržbu amodernizaci novými technologiemi včetně nucených
přestaveb či dostaveb.
To, že je plánované krabicové obchodní centrum kousek od městské památkové rezervace nevhodné,
tvrdí městští památkáři i ti z Národního památkového ústavu. „Několikrát jsem se sešel s tvůrcem Inwestu architektem Miloslavem Hrubcem a návrh na prohlášení památkou mi nepřipadá nereálný. Doufám, že se do
vznášení argumentů zapojí například renomovaní historici architektury nebo i studenti,“ uvedl Pavel Domanický
z Národního památkového ústavu v Plzni. Hrubec už vypracoval návrh na případnou dostavbu Inwestu.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/05/20/fe22174ae9325f81ec75e8efdc3e9645.asp

Vypište soutěž, doporučují architekti
5.5.2011
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Krátce
PLZEŇ Přislíbená architektonická soutěž na místo Domu kultury Inwest byla městským zastupitelstvem zrušena
z ne zcela srozumitelných důvodů, míní Česká komora architektů. Městu doporučuje rozhodnutí znovu zvážit a
pokud možno se vrátit k původnímu záměru soutěže. Komora ve svém stanovisku k aktuální debatě o
budoucnosti kulturního domu na Denisově nábřeží dále píše: „Architektonická soutěž investorovi nabízí výběr z
různorodých řešení, je transparentní, poskytuje záruku výběru z kvalitního řešení, může snížit celkové náklady
na projekt a umožňuje rovné šance všem architektům včetně mladých odborníků.“
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/05/05/1a36865dd78a008bc8bbad4d9366475f.asp

Před bagry může spasit kulturák cejch památky
29.4.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Když prohlásilo ministerstvo kultury Obchodní dům Máj v Praze nemovitou kulturní památkou, zabránilo
chystanému zbourání. Možná budou úspěšní i odpůrci demolice domu kultury v západočeské metropoli.
PLZEŇ Dostat dům kultury Inwest v Plzni na seznam nemovitých kulturních památek. I to je jeden z nápadů,
které mají zabránit tomu, aby firma Amádeus Real Inwest zbourala a na jeho místě postavila obří obchodní
monstrum. Že je plánovaná novostavba kousek od městské památkové rezervace nevhodná, tvrdí městští
památkáři i odborníci Národního památkového ústavu. Problém je ale v tom, že památkáři mají jen poradní hlas.
Pokud někdo návrh na prohlášení kulturní památkou podá, mohlo by to až do rozhodnutí ministerstvem kultury
oddálit zamýšlenou demolici Inwestu.
Zapamátkování Inwestu podporuje například architekt Zdeněk Lukeš, který dlouhá léta pracoval v
památkové péči. Dnes je v důchodu, ale o to houževnatěji hodlá proti demolici Inwestu bojovat. „Proč by neměl
být vyhlášen kulturní památkou?“ ptá se. „Kolik je v Plzni realizovaných staveb z normalizačního období
sloužících celospolečenské potřebě?
Paneláková sídliště s nákupními středisky to jistě nejsou.
Snad nejrozsáhlejší stavbou na zelené louce byla 1. etapa budování vysokoškolského kampusu na Borských
polích z roku 1985. Stejně jako tato stavba by neměl podle mého názoru zmizet z povrchu zemského ani její
souputník, dům kultury z roku 1986,“ uvedl Lukeš. Dodal také, že stavby provozované celé čtvrtstoletí
samozřejmě vyžadují průběžnou údržbu a modernizaci novými technologiemi včetně nucených přestaveb či
dostaveb. Kdo ale návrh na zapamátkování Inwestu podá? „Může to udělat kterýkoli občan republiky,“ říká
Pavel Domanický z Národního památkového ústavu v Plzni. Zároveň dodává, že ústav o tom zatím neuvažuje.
„Důvod je ten, že jsme se Inwestem tak důkladně nezabývali, takže nemáme dostatek informací. Ale několikrát
jsem se sešel s tvůrcem - architektem Hrubcem a návrh na prohlášení památkou už mi nepřipadá tak nereálný.
Ale museli by se do tohoto procesu zapojit například renomovaní historici architektury nebo vysokoškoláci, jinak
návrh na zapamátkování ministerstvo kultury pro nedostatek argumentů shodí ze stolu,“ myslí si Domanický.
Podle něj je důležité posoudit památkovou hodnotu stavby, což vyžaduje znalost kontextu ostatních
staveb, které v té době vznikly. Domanický připomněl i to, že existuje petice se sedmi tisíci podpisy za
zachování Inwestu. „Proto by nad návrhem nemohlo ministerstvo kultury úplně mávnout rukou,“ dodal památkář.
„Zbořit stavbu je pro investorskou lobby vždy ten nejsnadnější způsob, pokud jí to zákony a
zkorumpovatelné úřady dovolí. Ale stavby takového významu se nestaví na 25 let. Vždyť i doba účetního
odepisování je stanovena na 50 let,“ připomněl Lukeš. Podmínkou podle něj ale je, že se majitel o objekt stará.
„Naopak majitelé Inwestu celkem bez okolků přiznávají, že mimo oprav po katastrofální povodni 2002 do stavby
nijak neinvestovali,“ říká Lukeš. »
Pokračování na straně B2
Před bagry ochrání cejch památky
» Pokračování ze strany B1
„V rámci získání maxima finančních prostředků má dnes objekt odpudivý výraz - bez odporu vedení města je
zcela ověšen reklamami všeho druhu, terasy okupují budky vietnamských obchodníků. Není divu, že se
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plzeňské veřejnosti tento stav nezamlouvá a dává to jaksepatří najevo. Přesto panuje většinový názor, že si lidé
na budovu zvykli a nechtějí ji vyměnit za další obchodní centrum, kterých už dnes má město víc než dost,“ říká
Lukeš. Podle něj právě přístupem k Inwestu, s kterým by město ztratilo společenské prostory pro kulturní účely,
může Plzeň prokázat, zda si statut evropského města kultury 2015 zaslouží.
Sám projekt stahování obchodních center z okrajů větších měst co nejblíže jejich historickému jádru je
podle Lukeše z hlediska městského urbanizmu zcela nesmyslný a odporuje všem zásadám, které hlásají nejen
čeští, ale i přední světoví architekti.
Památky, to nejsou jen hrady
„Při studiu rekonstrukcí a ochrany památek na fakultě architektury ČVUT nám v 70. letech minulého století
vtloukali do hlav tehdejší českoslovenští špičkoví urbanisté, architekti a kunsthistorici, že nemovité kulturní
památky nejsou jen hrady, zámky, tvrze či kostely, ale i památky moderní architektury,“ doplnil Lukeš.
Kontinuita vývoje architektury by podle něj měla být dokumentována opravenými hodnotnými stavbami,
které reprezentují její stadia. „Domnívám se, že i období čtyřiceti let nesvobody, kdy volnou tvorbu mohli
architekti uplatnit jen při stavbách stranických sekretariátů nebo paradoxně při stavbách smutečních síní, si
zaslouží zachování a rekonstruování vybraných staveb. Inwest svojí unikátní statickou konstrukcí mezi ně určitě
patří,“ doplnil Lukeš.
„Museli by se do toho zapojit renomovaní historici architektury nebo vysokoškoláci.“ Pavel Domanický, památkář
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/04/29/9ca8c1fc099501c0bfc51963c44d30af.asp

Památkáři se bojí negativní změny centra Plzně
28.4.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Do boje proti výstavbě obchodního centra Aréna Plzeň na místě dnešního Domu kultury se vložili už i
památkáři. Firmě, která má centrum vybudovat, zaslali vytýkací dopis. Zástupce společnosti uvedl, že jsou
ochotni uvažovat nad některými ústupky, například o větším propojení s Americkou třídou či o výstavbě
rezidenčních bytů. Projekt se však podle něj zásadně měnit nebude.
PLZEŇ Obchodní centrum Aréna Plzeň, které má vzniknout na místě kulturního domu Inwest na nábřeží řeky
Radbuzy v Plzni, se do prostředí Americké třídy jednoznačně nehodí, je předimenzované, a tím zastiňuje okolní
památkově chráněné dominanty, jako je Západočeské muzeum nebo Mrakodrap. To je názor městských
památkářů na kontroverzní stavbu. Zda se vedení města bude na názor památkářů ohlížet a bude tlačit na
investora - firmu Amádeus Real během probíhajícího územního a následného stavebního řízení, je ale ve
hvězdách, protože památkáři mají jen poradní hlas.
„Budova Západočeského muzea či Mrakodrap byly a jsou charakteristickými dominantami města a
novostavba by nežádoucím způsobem změnila měřítko podstatné části centra,“ dozvíme se ve stanovisku, pod
kterým je podepsaný vedoucí odboru památkové péče Petr Marovič.
Podle jeho názoru se takovéto obchodní centrum jednoznačně hodí do okrajových částí města.
Památkářům vadí i to, že centrum je oddělené od městského bulváru - Americké třídy. „A to nejen zvýšenou
úrovní, ale i keřovou zelení,“ vzkazují investorovi památkáři.
Podle nich novostavba nereaguje na důležitou pěší komunikační vazbu mezi historickým jádrem a hlavním
nádražím. Při daném řešení je chodec v podstatě nucen obchodní centrum obcházet.
„Zásadním problémem je zvýšený nárůst automobilové dopravy do tohoto prostoru centrální části města
i zatížení ulice při pravém nábřeží řeky Radbuzy,“ dozvíme se v dokumentu, který by měl Amádeus Real
obdržet v nejbližší době.
Památkáři upozorňují i na to, že stávající dům kultury je cenný pro centrum města především svými
funkcemi kulturními a společenskými, které novostavba nebude plně nahrazovat.
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Ladislav Severa z firmy Amádeus Real se k dokumentu nechtěl vyjadřovat, protože jej zatím nemá v
ruce. Pouze sdělil, že mohutnost objektu odpovídá velikosti pozemku. Firma je podle něj ochotná zatraktivnit
fasádu a uvažovat o větším propojení s Americkou třídou. Ale že by se projekt nějak zásadně měnil, to prý příliš
reálné není. Amádeus Real je podle něj ochotná uvažovat i o tom, že by v objektu byly byty, což navrhují
odborníci z Národního památkového ústavu v Plzni. „Dosud jsme s rezidenčním bydlením nepočítali. Uvažovat
bychom o něm mohli, ale pouze v tom případě, že o byty bude zájem,“ sdělil Severa.
***
„Zásadním problémem je zvýšený nárůst automobilové dopravy v centru města.“ Petr Marovič, památkář
Foto popis| Oba jsou proti Aréně Architekt Petr Domanický a jeho kolega Miloslav Hrubec (vpředu), který je
otcem Domu kultury Inwest, při včerejší debatě o budoucnosti Americké třídy v Plzni.
Foto autor| Foto: D. Beran, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/04/28/7b6de6890b6ca445c89fb407e762d1fd.asp

Debata o budoucnosti Americké třídy
26.4.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
(jn)

PLZEŇ
Má být plzeňský Dům kultury Inwest zdemolován a ustoupit obchodněadministrativnímu centru Aréna nebo by
měl na Americké třídě zůstat? Právě toto dilema bude hlavním tématem zítřejší debaty o budoucnosti Americké
třídy, kterou pořádá sdružení Kultura(k) vítězí, protestující proti další obchodní zóně v centru města. Debata
začíná v 17.30 v kavárně Vídeňka na náměstí Republiky.
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/04/26/87908aeb779047abc0e5fefdfcc8dfea.asp

Demolicí domu kultury může trpět Americká třída
14.4.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

PLZEŇ Protestovala proti plánu postavit v Plzni slévárnu hliníku, kritizovala stavbu obchodního centra na místě
bývalého výstaviště a dnes se bouří proti záměru zbořit plzeňský dům kultury a na jeho místě vybudovat
velkou budovu zasvěcenou nákupům. Třiatřicetiletá Barbora Ottová (na snímku) tvrdí, že radnice Plzně neumí
řešit budoucnost důležitých oblastí města. I proto nedávno pomáhala založit sdružení KULTURA (K) VÍTĚZÍ.
Barbora Ottová doufá, že se sdružení podaří zabránit negativním změnám, které by mohl zásah ve středu
města přinést. Obává se například, že při demolici na nábřeží bude trpět Americká třída.
Sdružení KULTURA (K) VÍTĚZÍ vzniklo jako iniciativa architektů, Strany zelených a Pirátské strany.
Reagovali tak na zprávy, že se dům kultury zboří a bez architektonické soutěže jej nahradí nákupní komplex. To
vše plánuje společnost Amádeus, které Dům kultury Inwest patří.
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* Co si od vaší iniciativy slibujete? Co vlastně chcete?
Chceme, aby město mělo jasnou představu, jak má území mezi Americkou třídou a nábřežím Radbuzy
vypadat. Budeme chtít, aby se architektonická soutěž konala. Nejde jenom o dům kultury, jedná se poměrně
rozlehlou oblast. Pokud se soutěž nevyhlásí, budou problémy s jejím využitím pokračovat a důležitá oblast
města tím bude trpět. Všude ve světě se snaží na nábřežích vytvářet klidové zóny. Nestaví se tam obchodní
centra.
Pokračování na straně B4
***
Demolicí a stavbou může trpět Americká třída
Na sedm tisíc podpisů lidí, kteří nesouhlasí s plánovaným zbořením Domu kultury Inwest v Plzni a vybudováním
obchodního centra na jeho místě, už posbírali členové občanského sdružení KULTURA (K) VÍTĚZÍ.
Pokračování ze strany B1
* Vy neuznáváte argument radnice, že na soutěž je pozdě, protože investor přišel s vlastním řešením?
To přece není argument, že radnice musí vycházet vstříc investorovi. V tak důležité části města přece
radnice musí vycházet vstříc občanům a hájit zájmy města.
* Vám se dům kultury líbí?
Myslím, že kulturák ve srovnání s tím, co tam má být, není zas tak strašný. Dům kultury dlouhodobě trpí
tím, že je polepen reklamami i tím, že se o fasádu nikdo moc nestará. Ale třeba obchodní centrum Plaza nebo
Hornbach podle měnevypadají líp.
* Lidé z vašeho sdružení často tvrdí, že jim jde o zachování kulturního domu jako významného centra kultury.
Tím ale ve skutečnosti není. Uznáváte to?
Ten dům je částečně kulturní centrum. Ale myslím, že Plzeň, která má titul Evropské hlavní město
kultury 2015, by mohla pracovat na tom, aby z domu bylo významnější centrum kultury. Ať město pracuje na
tom, aby to bylo z hlediska kultury zajímavější místo.
* Zástupci města a investora ale nyní tvrdí, že v plánovaném novém obchodním centru bude vyhrazen
víceúčelový prostor pro kulturní akce. To vám nestačí?
Investoři často na takové požadavky kývají v době, kdy chtějí projít v pohodě schvalovacím procesem.
Ve chvíli, kdy se začnou vyjasňovat náklady, vstřícnost investorů je menší. Z našeho pohledu je už obrovský
problém samotná plánovaná demolice. Může totiž zdevastovat Americkou třídu, která je poměrně úzká a jsou na
ní vzrostlé stromy. Lidé by si měli uvědomit, že může trvat roky, než třída získá zase nějakou lepší úroveň. Aby
tam mohla jezdit vozidla, aby se tam mohlo bourat a stavět, budou se muset zřejmě vykácet všechny stromy.
Bourání v centru města bude hodně náročná záležitost a myslím, že by se k tomu nemělo přistupovat.
* Zástupci města připouštějí, že v souvislosti s obchodním centrem mohou vzniknout v jeho okolí dopravní
problémy dané větším provozem. Říkají, že když těmto potížím předejdou, projekt už nebude tak kontroverzní.
Investor slibuje, že obchodní centrum bude v podstatě pro pěší. Jak se otázky spojené s dopravou a projektem
díváte vy?
I v tomto případě se jedná o problém dlouhodobý. Neumím si moc dobře představit obchodní dům, který
nepřitahuje automobily. Myslím, že v některém z plánů se objevily návrhy rozšířit Americkou třídu. Vypadalo to,
jako by město říkalo, že se oblast má nárůstu provozu přizpůsobit. Já jsem přesvědčena, že v centru města je
daleko rozumnější se takovému riziku vůbec nevystavovat. To je dokonce evropský trend. Evropská města se
snaží svá centra před takovým nebezpečím chránit, nechtějí, aby se tam intenzita dopravy zvyšovala. Proto o se
tam o různých projektech nejprve dlouze jedná, než se povolí výstavba. U nás je to obráceně. Ale i tady by
nejdříve měly být jasné regulační podmínky, mělo by být jasné, co tam může stát, jak to bude vypadat a co se
stane s dopravou.
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* Zástupci radnice nyní tvrdí, že kvůli jednání o projektu nového obchodního centra vznikne komise, kde budou
architekti, přestavitelé města i zástupce veřejnosti. To také nepokládáte za vstřícný krok, který pomůže vyřešit
sporné názory a případná rizika?
Ta komise může vzniknout ale investor se jejími doporučeními řídit nemusí. Není to pro něj nic
závazného. Ta komise nemá takový vliv, jaký by měly regulační podmínky stanovené městem. Nechápu, proč
problematika budoucnosti centra města není řešena koncepčně. Proč se tím nemohli architekti zabývat dřív?
Proč se to dělá takhle? Vždyť používat jinde obvyklé formy a prostředky má podstatný význam. Teď už je to
jenom o tom, jestli investor bude nebo nebude chtít uznat nějaké připomínky.
* Co když vám nabídnou v té komisi místo? Půjde si tam sednout?
Budeme se o tom radit. Nás podporují občané, kteří jsou proti tomu, aby vzniklo nové obchodní
centrum, kteří si myslí, že další obchoďák v centru Plzně nemá co dělat. Takže otázka, zda se budeme podílet
na tom, jak ten obchoďák bude vypadat, je pro nás závažná. Ale zatím nás do té komise nikdo nepozval.
* Když se zmiňujete o podpoře lidí, kolik jich podepsalo vaši petici, která proti projektu protestuje?
Asi sedm tisíc. Je mezi nimi řada lidí, u kterých je jasné, že se nepřipojili z nějaké chvilkové pohnutky.
Mnozí z nich opravdu cítí jako křivdu, že se nerespektují jejich potřeby a názory.
* Narazila jste naopak na opačný názor? Řekl vám někdo, že se těší na to, až bude kulturní dům zbořen?
Narazili jsme na několik takových reakcí. Někteří lidí nám napsali: Zbourat. Ale když se s nimi pustili do
diskuse naši příznivci a začali jim vysvětlovat, co se tam má postavit, ukázalo se, že ani zastánci bourání si
nepřejí nový obchoďák. Nikde nezaznělo: Chci tam další obchodní centrum.
* Jak myslíte, že spor o plán demolice kulturního domu a stavbu nového obchodního centra dopadne?
Domníváte se, že máte šanci něco z vašich názorů prosadit?
Dopadne to přinejmenším tak, že se uskuteční veřejná debata na toto téma. My ji svoláme a
uspořádáme. Lidi o to mají zájem. My tak budeme v podstatě suplovat město. Uděláme to, co měla udělat
radnice a jsme zvědavi na reakci. Jsme zvědavi, jestli na veřejnou debatu zastupitelé přijdou, jestli budou s
občany diskutovat a jestli budou potom vstřícní k nějakým krokům.
* Pokud vy s lidmi probíráte odmítavé názory na stavbu nového obchodního domu, jste sami schopni říct, co
byste tam chtěli mít?
Lidé jsou v podstatě spokojeni s nabídkou obchodní pasáže v kulturním domě. Líbí se jim třeba, že v
budově působí taneční škola Salsa. Co se jim nelíbí a chtěli by to změnit jsou spousty prodejních stánků na
terasách. Každý říká, že to je špatně. Často je slyšet, že by na terasách mohly být kavárny. My si myslíme, že
skelet budovy by se měl zachovat, že by se dům, neměl kompletně zbořit. Myslíme si, že by bylo možné
zachovat kulturní část a zbytek přestavět na obchodní a administrativní prostory. Mluvili jsme a architekty a ti
říkají že to je možné a finanční náklady by mohly být třeba o třetinu nižší oproti bourání a stavbě nového
obchodního domu.
***
Myslím, že dům kultury ve srovnání s tím, co tam má být, není zas tak strašný. »
Ani zastánci bourání si nepřejí obchoďák. Nikde nezní: Chci tam další obchodní centrum. »
Myslíme, že skelet by se měl zachovat, že by se dům neměl kompletně zbořit. »
Foto popis| Barbora Ottová Třiatřicetiletá Plzeňanka protestuje proti záměru zbořit plzeňský dům kultury na
Americké třídě a na jeho místě vybudovat další obchodní centrum.
Foto autor| Foto: Daniel Beran, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2011/04/14/8b042444d2f1f559dfb10e3d6c7e7bc2.asp

Nový obchodní dům? Hlavně pro pěší
8.4.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Kritici projektu nového nákupního centra ve středu Plzně protestovali na radnici
PLZEŇ Především na zákazníky přicházející pěšky nebo využívající veřejnou dopravu má být zaměřeno nové
obchodní centrum, které vznikne v Plzni na místě dnešního Domu kultury Inwest. Ten chce jeho majitel společnost Amádeus - zbořit. Při včerejším jednání zastupitelů Plzně to prohlásil Jan Petřík z firmy Amádeus.
Reagoval tím na obavy, že po vybudování obchodního centra zhoustne provoz na Americké třídě a doprava tam
začne kolabovat.
Mnohé kritiky projektu děsí právě možnost, že nové nákupní centrum s parkovištěm se sedmi stovkami
míst přitáhne do středu Plzně další auta.
„Jsme připraveni snížit počet parkovacích míst na absolutní minimum, co bude město požadovat,“
uvedl Jan Petřík. Kolik míst by ono minimum představovalo, ovšem nevěděl. „Už dnes tam je určitý počet míst, a
to je myslím to minimum,“ řekl Petřík.
A o co se opírá jeho přesvědčení, že nákupní centrum bude sloužit především pěším? „Existuje studie,
která hovoří o tom, že na Americké třídě je největší tok našich potenciálních zákazníků na trase mezi náměstím
a nádražím,“ konstatoval zástupce společnosti Amádeus. Zastupitelé města včera zrušili své loňské rozhodnutí,
že na prostor mezi nábřežím a Americkou třídou vyhlásí město architektonickou soutěž. Většina politiků
souhlasí s názorem, že na soutěž je už pozdě, protože investor připravil podklady, aby bylo zahájeno územní
řízení. To je první krok ke stavbě. Radnice chce nyní budoucí podobu nábřeží ovlivňovat s pomocí komise, ve
které budou architekti, zástupci města i veřejnosti.
Náměstek primátora Petr Rund (ODS) prohlásil, že investor se při jednáních chová vstřícně. Prý už přislíbil
vytvořit v centru prostor, který bude sloužit kultuře. Má se jednat o jakousi náhradu nynějšího Divadla Miroslava
Horníčka, které sídlí v Kulturním domě Inwest.
Proti plánům na vybudování obchodního centra protestovali včera zástupci občanského sdružení, které
vzniklo právě kvůli projektu. Martin Marek kritizoval zastupitele, že se vzdávají možností, jak využití území
ovlivnit například schválením regulačního plánu.
Barbora Ottová zdůraznila, že petici proti zboření Kulturního domu Inwest a vybudování obchodního
centra na jeho místě podepsalo na šest tisíc lidí. „Jejich vzkaz zní jasně: Nechceme další obchodní centrum ve
středu města. Neotevřeli jste veřejnou debatu k tak důležitému tématu. Dost bylo architektonických chyb,“
argumentovala Barbora Ottová.
Antonín Potůček varoval před dopravními problémy. „Obchodní centrum přivede do té lokality mnoho
aut. Zkomplikuje to provoz všech trolejbusových linek, které po Americké třídě jezdí,“ uvedl Potůček.
Foto popis| Dům kultury odpočítává poslední měsíce.
Foto autor| Foto:Archiv
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/04/08/9b692e71c441f2b6b153c2c5153b6920.asp

Začněte se Inwestem vážně zabývat

Téma: Magistrát města Plzně
7.4.2011 Mladá fronta DNES Strana 5 Kraj Plzeňský
Martin Marek, Filip Kastl, Jakub Mareš, Barbora Ottová, Mart
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»Otevřený dopis zastupitelům Plzně Vážení zastupitelé, obracíme se na vás jménem občanského sdružení
KULTURA (K) VÍTĚZÍ o.s. a zároveň také jako iniciátoři Petice proti záměru výstavby obchodního centra Aréna
Plzeň na místě Domu kultury Inwest, kterou k dnešnímu dni podepsalo již více než 5 500 občanů. Aktuální
počet signatářů petice můžete sledovat na adrese www.kulturak-vitezi.cz.
Na svém jednání budete rozhodovat o vyhlášení nebo zamítnutí architektonické soutěže, jejíž přípravu
zastupitelstvo schválilo již v červnu minulého roku.
Před téměř rokem se tedy zdálo, že zastupitelstvo města Plzně se začalo vážně zabývat tím, co trápí mnoho
Plzeňanů, a to je nekoncepční, neregulovaná a živelná výstavba v historickém centru Plzně a jeho
bezprostředním okolí.
Během více než půl roku, i přes usnesení vašeho zastupitelstva, nedokázal Útvar koncepce a rozvojeměsta
Plzně připravit vyhlášení soutěže a kvůli jeho nečinnosti tak mohl investor, firma Amádeus, postupovat
nerušeně dál v přípravě výstavby obchodního domu namístě DK Inwest. Město Plzeň tímto způsobem
rezignovalo na jakoukoli snahu ovlivnit, co lze v urbanisticky nejcennějším prostorumezi vlakovým nádražím a
historickým náměstím stavět, bez ohledu na funkci této stavby a její negativní či pozitivní přínos pro centrum
Plzně, její obyvatele a návštěvníky.
Proto vás žádáme, abyste na svém jednání, kromě vyhlášení či nevyhlášení architektonické soutěže, přijali
usnesení vedoucí k vytvoření regulačního plánu pro dané území a také zabránili nevratným změnám v prostoru
domu kultury před tím, než proběhne odborná diskuse nad regulačním plánem, ze které vyplyne, jakým
způsobem lze dané území využít ku prospěchu Plzně a jejích občanů.
Jak je vidět z alternativního návrhu Ing. arch Miloslava Hrubce, prostor DK Inwest je možné řešit v souladu s
komerčními zájmy investora i zájmy obyvatel Plzně.
Není pravda, že město Plzeň nemůže ovlivnit podobu a funkci stavby, kterou plánuje postavit soukromý
investor, firma Amádeus, na místě DK Inwest. Město má mnoho nástrojů, jakými jsou například přijetí
regulačního plánu, jednání s investorem, odkup DK Inwest zpět do majetkuměsta amnoho dalších.
Žádáme vás tedy, spolu s více než 5 500 občany, začněte se využitím prostoru DK Inwest vážně zabývat a
přijměte taková usnesení, která budou ku prospěchu města Plzně, jejích občanů a návštěvníků.
Foto popis| Návrh Studie přestavby DK Inwest od architekta Miloslava Hrubce.
O autorovi| Martin Marek, Filip Kastl, Jakub Mareš, Barbora Ottová, Martin Potůček, Adam Šoukal, členové
výboru KULTURA(K) VÍTĚZÍ o.s.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/04/07/07cd83732a135bdfcf37fd3a1fc4fb6f.asp

Zaseká nový Inwest dopravu v okolí?
25.3.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Zápisník
Firma Amádeus Real chce na nejlukrativnějším místě v centru Plzně nejdříve zbořit Kulturní dům Inwest a
vybudovat tam obchodně-sportovněkulturně-zábavně-bytově a možná i parkovací centrum.
Proti záměru bojují architekti, kteří když viděli návrh centra, tak se zhrozili, a ve vší hrůze dokonce začali chválit
Inwest, kterému do té doby nikdo jinak neřekl než Dům hrůzy u Radbůzy. Raději tohle než horšího nástupce,
dověděli jsme se od zděšených odborníků.
Město mohlo do proporcí nového Inwestu alespoň trochu promluvit architektonickou soutěží, ale tu už
odpískalo s argumentem, že se prostě nestihla vypsat. Možná je to tak lepší.
Alespoň se ušetřily peníze. Protože v Plzni už jsme slyšeli hodně slibů - například o Americké třídě bez aut, o
centru bez aut. Takže moc nevěřím ani poslednímu slibu, že město zasáhne a v novém Inwestu nepovolí
plánovaných 700 parkovacích míst, což by zasekalo dopravu v okolí.
Město tak hodlá bojovat za to, aby do Inwestu II. lidé chodili pěšky. Teď mi nezbývá než čekat, zda mě
nová koalice překvapí tím, že přestane kopat jen za motoristy.
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Foto popis|
O autorovi| Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/03/25/23735d554de6b43a39154429a35a13b6.asp

Začne boj o provoz na nábřeží
25.3.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd

Radní Plzně se už vzdali myšlenky uspořádat architektonickou soutěž, která by naznačila, jak nejlépe využít
oblast u Radbuzy
PLZEŇ Zápas o podobu budoucího obchodního centra, kterému ustoupí plzeňský dům kultury, se zřejmě
změní v boj proti hrozícímu nárůstu dopravy na nábřeží Radbuzy. Radnice už ustoupila od myšlenky uspořádat
architektonickou soutěž, která by řekla, jak má nábřeží vypadat. Radní města se včera shodli, že soutěž
nechtějí.
Prý je na to už pozdě, protože společnost Amádeus Real je se záměrem nahradit Inwest obchodním
centrem příliš daleko. Konečné rozhodnutí o zrušení soutěže vydají zastupitelé, ale je téměř vyloučeno, že
půjdou proti radním.
Vedení města nyní ujišťuje, že i bez soutěže bude ovlivňovat podobu území, které chce společnost
Amádeus Real využít. Někteří radní netají obavy, že by vybudování obchodního centra mohlo přinést dopravní
problémy na Americké třídě a Denisově nábřeží.
Projekt, podle kterého má dům kultury ustoupit obchodům, má hodně kritiků. Mnozí z nich upozorňují,
že město nezvládlo svou roli, když není schopné ve větší míře ovlivnit, jak bude nová stavba vypadat.
Náměstek primátora Petr Rund (ODS) uvedl, že o podobě objektu budou ještě diskutovat architekti a
další konzultanti. „Budeme řešit jeho vzhled i dopravní napojení,“ prohlásil Rund. Náměstek sdělil, že zástupci
společnosti Amádeus Real se připomínkám nebrání. A jak radnice zabrání přílivu aut a s nimi spojenými
dopravními komplikacemi v centru? „Tak, že se nepostaví žádná parkovací místa. To je má představa. Když tam
nebudou parkovací místa, nebudou tam ani auta,“ sdělil Rund a poukázal na to, že společnost už postavila
obchodní dům s minimem parkovacích míst v Brně.
Náměstek primátora pro dopravu Miloslav Šimák (ČSSD) potvrdil, že rozhodnutí o dopravních
podmínkách v oblasti bude klíčové. „Pro mne je nepřijatelné, abychom provozem zatížili Denisovo nábřeží.
Jedná se i o Americkou třídu, po které jezdí veřejná doprava a jsou tam potíže s dodržováním jízdních řádů,“
sdělil Šimák.
Strana zelených dlouhodobě vystupuje proti plánu na vznik nové obchodní arény ve středu Plzně a tvrdí, že
město v tomto případě selhalo. „Nevěřím, že by město nedokázalo určit, co tam může a nemůže stát. Je to
urbanisticky cenné území a Plzeň ho chce nechat zaplácnout plochou krabicí, obchodním domem, který do
centra nepatří,“ řekl předseda Zelených v Plzni Martin Marek.
Šéf kontrolního výboru zastupitelů Ondřej Ženíšek z opoziční TOP 09 si myslí, že architektonická
soutěž měla být vyhlášena dřív, dokud na ni byl čas. „Doufám, že se radní budou snažit území maximálně
ovlivnit ve prospěch města,“ uvedl Ženíšek.
***
„Když tam nebudou parkovací místa, nebudou tam ani auta.“ Petr Rund, technický náměstek primátora
Foto popis|
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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http://archiv.newton.cz/mf/2011/03/25/422fa5747d7dc0fe2847c36c43d9f5a0.asp

Co postavit místo Inwestu? Návrhy jsou, ale zřejmě zůstanou u ledu
24.3.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(jn)

PLZEŇ Pravděpodobnost, že zůstanou jen na papíře, je velká. Přesto návrhy studentů liberecké univerzity
ukazují, jak by mohlo vypadat jedno z nejdůležitějších míst v centru Plzně mezi Denisovým nábřežím,
Americkou třídou a Sirkovou ulicí. Rada města Plzně dnes rozhoduje o osudu urbanistické soutěže, která
původně měla zajistit jednotnou tvář celé lokality na příští desetiletí. Ale příprava soutěže už trvá rok a ještě
nedošlo k jejímu vyhlášení.
Firma Amádeus Real, která chystá demolici domu kultury a stavbu nového obchodního centra Aréna,
postupuje ke svému cíli mílovými kroky. Její projekt prochází řízením o vlivu stavby na životní prostředí a
společnost už se připravuje k územnímu řízení. Kdyby vše postupovalo podle plánu, vyhlašovat letos městskou
urbanistickou soutěž na celý blok by bylo prakticky zbytečné, což namítá i komise pro koncepci a rozvoj, poradní
orgán městské rady.
Odpůrci současného návrhu Arény se na urbanistickou soutěž nespoléhali ani vminulosti. Na liberecké
univerzitě zadali studentům práci na podobě celého bloku. Ze zadání vyšlo několik nekonvenčních návrhů.
„Hlavní úlohou mého projektu bylo propojit parcelu s okolní lokalitou přes současné bariéry. Vzniká nový
městský prostor – nové náměstí funkčně a vzhledově rozdílné od historického náměstí v centru Plzně.
Náměstí je obklopeno různými funkcemi, které navazují na okolní zástavbu. V jihozápadní části dominuje nový
kulturní dům s multifunkčním sálem,“ popisuje svůj návrh studentka Gabriela Trubačíková.
***
plzen.idnes.cz Který z návrhů se vám nejvíce líbí? Detailně si je můžete prohlédnout na adrese
www.plzen.idnes.cz.
Foto popis| Gabriela Trubačíková představila svoji vizi.
Foto popis| Gillaume Campion je autorem další z vizualizací.
Foto popis| Tereza Musilová si představuje prostor po DK Inwest takto.
Foto popis| Projekt Lochness Michaely Dlouhé.
Foto popis| Aréna Projekt firmy Amádeus Real, která chystá demolici domu kultury a stavbu nového obchodního
centra Aréna.
Foto autor| Vizualizace: Studio Hangár
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/03/24/e11f634669fa6681685ee935268b5f0f.asp

Cesta ke konečné podobě Arény bude ještě dlouhá
5.3.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 4 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

»Rozhovor s náměstkem plzeňského primátora Petrem Rundem o možném zbourání Domu kultury Inwest a
o víceúčelovém centru, jež by ho mělo nahradit.
Hlavní plzeňská třída se během příštích dvou let možná změní k nepoznání. V dolní části Americké zřejmě
padne betonové monstrum domu kultury a nahradí ho obří monolit obchodního centra Aréna. Mohou Plzeňané
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ovlivnit, co v srdci jejich města vyroste a jak to bude vypadat? Mnozí se ptají, kdo má kompetenci rozhodovat o
tom, co na místě dnešního „kulturáku“ bude stát.
Primátor Martin Baxa se v MF DNES nechal slyšet, že kompetenci mluvit do podoby soukromého
projektu necítí. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který má architektonickou
tvář města na starosti, považuje za drsné diktovat investorovi, co by měl stavět. Náměstek primátora Petr Rund
přesto tvrdí, že město bude do konečné podoby Arény ještě mluvit. Bude se vyjadřovat nejen k vlivu na dopravu,
ale také k vizuální stránce projektu.
„Na základě dokumentace k územnímu rozhodnutí můžeme dát požadavky a podmínky, které následně
musí investor v procesu stavebního povolení vyřešit. Město je účastníkem územního řízení, město také vydává
stavební povolení,“ říká Petr Rund.
* Co říkáte návrhu dopravní obsluhy Arény? Investor plánuje vjezd a výjezd z obchodního centra na Denisovo
nábřeží.
Denisovo nábřeží nedávno prošlo rekonstrukcí, je to tam dneska určitým způsobem dopravně
uspořádané. Investor to přijal jako aktuální stav v daném místě. Také požádal o posouzení vlivu stavby na
životní prostředí (takzvaná EIA – pozn. red.). Z toho vyšly určité dopravní aspekty, na které my jsme reagovali
zpracováním studie dopravy -mikrosimulací komplexně na celé území, kde se počítá s výstavbou u Bohemky, s
výstavbou v Pallově ulici, v lokalitě Mlýny, na místě kulturního domu i dnešního Tesca, pokud bude mít majitel
zájem ho demolovat či rozšiřovat stávající objekt. Z toho vzešly nějaké závěry a ty musí investor zapracovat do
dalšího stupně projektové přípravy, tedy do územního rozhodnutí. To bude pro ten projekt klíčové.
* Jaké závěry vzešly z oněch mikrosimulací? Předpokládám, že se dopravní zátěž v lokalitě výrazně zvýší.
Z mikrosimulací vychází dvě možná řešení – buď redukce připravovaných projektů, nebo určitá dopravní
opatření, která by jejich realizaci umožnila. Když si to vezmu z hlediska urbanistického, nedovedu si představit,
že by ty projekty neměly charakter městského typu. To znamená, že je nutné, aby doplňovaly celou uliční čáru.
Ulice by neměly být zastavěny jenom z poloviny. Naším cílem je město dotvořit, případně napravit všechny jizvy
po demolicích tak, aby se skutečně vytvořil jeden blok, jeden celek, který by měl svoji jasnou urbanistickou
kvalitu.
* Čeho by se týkala dopravní opatření?
Týkala by se úpravy křižovatky Sirková - U Prazdroje - most U Jána.
* Ve smyslu zvýšení kapacity křižovatky?
Ano.
* Viděl jste vizualizace Arény? Jak se vedení města staví k možné podobě navrhovaného obchodního centra?
Zatím jsou to jen jedny z možných variant, které mohou být ještě změněny. My se dnes vyjadřujeme k
posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Dalším stupněm je územní rozhodnutí. Tam se budeme zase
zabývat dopravním napojením nové budovy, napojením na sítě, objemem, výškou a tak dále. Pořád ještě
neřešíme vizuální stránku stavby. Pak se přesuneme do fáze stavebního povolení a v té se teprve řeší vizuál.
Takže cesta ke konečné podobě domu je ještě dlouhá a stoprocentně o ní budeme s investorem diskutovat.
***
Naším cílem je, aby se vytvořil jeden blok, jeden celek s urbanistickou kvalitou. »
Můžeme dát požadavky a podmínky, které následně musí investor vyřešit.»
Foto popis| Petr Rund Náměstek primátora ve své kanceláři na radnici, tedy vzdušnou čarou pár set metrů od
pozemku, na němž má vyrůst Aréna.
Foto autor| Foto: Daniel Beran, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

Plné znění zprávy

104

http://archiv.newton.cz/mf/2011/03/05/4ff78a041a9b78cc495c9d56f37fc5c2.asp

Spalovna či Inwest, to lidi pálí
2.3.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 4 Kraj Plzeňský

»Fórum čtenářů Vaše komentáře na aktuální dění ve vašem okolí či v politice. Neváhejte, kontaktujte nás a
vyjádřete se i vy. Vaše názory nás zajímají. Mailujte na adresu redplz@mfdnes.cz.
Nepleťme si dnešní politiku s bolševismem
»Ad. „Soudruh zklamal naši důvěru, my mu ukážeme“, dopisu otištěném 24. 2. v rubrice Fórum čtenářů Nemám
ve zvyku prezentovat své názory v tisku, ale článek JUDr.
Ludvíka Rösche (bývalého člena ODS) otištěný v MF DNES mne tohoto zvyku zbavil.
Je mně líto, že je pan Rösch zděšený a velmi smutný z reakcí nejvyšších představitelů plzeňské ODS
pana JUDr. Jiřího Pospíšila a pana Ing. Jiřího Šnebergera a jejich bolševického myšlení a podobných reliktů
třídního boje vedoucí úlohy strany.
Jak může zkušený právník mluvit dvacet let po pádu komunismu o bolševických manýrech a stalinských
postojích, o lítém třídním boji a nenávisti až za hrob a přirovnávat k tomu dnešní dění. Je to směšné a
nedůstojné demokratického právníka.
Souhlasím se závěrem článku, který mě přiměl k této reakci, že máme před sebou ještě opravdu
dalekou cestu, ale nepleťme si dnešní politiku ekonomických zájmů se stalinismem a bolševismem.
Jsem také (po dvaceti letech členství v ODS) jen bývalou členkou této strany, ale přes veškeré své výhrady k
dění v plzeňské ODS nechápu, jak mohl bývalý primátor Ing. Pavel Rödl, kterému strana dopomohla k
vlivnému postu, chvíli před volbami přesedlat do čela nové a účelově vytvořené strany Občané.cz a použít své
znalosti z primátorského postu k veřejnému prezentování a očerňování strany ODS. Posloužila k tomu i známá
Černá kniha hříchů, kde sám také spoluvytvářel politiku a veškeré dění ve straně, i když se vším nesouhlasil a
neměl možnost výsledek ovlivnit.
Dana Králová
Plzeň
Teplárna nám poskytla pravdivé informace
»Ad. „Teplárna nám neříká pravdu“, dopisu otištěném 14. 2. v rubrubrice Fórum čtenářů Názory v dopisu paní
Marie Růžičkové z Plzně-Lochotína, považuji za nepravdivé a zavádějící.
Tvrzení paní Růžičkové, že při referendu v Chotíkově se rozhodovalo o „Zařízení na likvidaci
komunálního odpadu“ a teď se jedná o „Závod na energetické využití komunálního odpadu“ je mylné. Jedná se
o jedno a to samé zařízení, jen jinak pojmenované.
Platí pro něj úplně stejná, a to velmi přísná pravidla. Pro spalovny platí mnohonásobně přísnější emisní limity a
je u nich sledováno dvakrát více látek, než například u uhelných či plynových kotlů. To, že ředitel Tomáš
Drápela na prezentaci vMěstě Touškově ještě nevěděl, kam se bude ukládat toxický odpad, je neuvěřitelné leda
pro člověka neznalého problematiky. Za ukládání toxického odpadu se velmi slušně platí. Skládek
nebezpečného odpadu je v ČR dostatek a pro jejich provozovatele je to velmi výnosný obor podnikání.
Množství nebezpečného odpadu ze spalovny bude navíc tak malé, že jeho uložení opravdu nebude
problémem.
Ohledně náhle chystaného horkovodu: ten je v projektu již od začátku a je součástí celé technologie a je
také podmínkou pro získání investiční dotace z fondů EU. Čím nižší budou díky tomu náklady investora, tím
nižší budou pro občany náklady na likvidaci jejich odpadu - to je jednoduchá matematika. Zvýšení kapacity z 60
na 100 tisíc tun také problémem není.
Hned od začátku byly Plzeňskou teplárenskou prezentovány obě varianty. V celém Plzeňském kraji se ročně
vyprodukuje 230 tisíc tun odpadu a zkušenosti dalších členů EU říkají, že je rozumné energeticky využít
přibližně necelou polovinu. Obdobné doporučení dalo i ministerstvo životního prostředí. Kapacita 100 tisíc tun
ročně tomu tak přesně odpovídá, přičemž úplnou samozřejmostí zůstane, že odpad se bude na začátku jeho
likvidace (využití) třídit. Předpokládat, že by se vytřídilo více než 50 procent odpadu, je naprosto nereálné a
odporuje všem zkušenostem z rozvinutých zemí EU.
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Mnozí lidé si neuvědomují, že výstavba spalovny je moderním řešením toho, co dělat se stále více a
více se hromadícím odpadem a zároveň možností získat z něj elektrickou energii a teplo. K výstavbě je možné
použít obrovskou dotaci z fondů EU ve výši jedné miliardy korun. Pokud se nepostaví, jak budeme řešit
hromadící se odpad? Já se výstavby nebojím, protože vím, jaká přísná kritéria se u takových spaloven sledují, a
dle výsledků EIA nebude mít významný vliv na životní prostředí. Daniel Vávra
Město Touškov
Ve městě kultury se bourá dům kultury
»Ad. „Obří dům kultury zřejmě padne...“ článku otištěném 19. 2.
Od poloviny 90. let různé politické reprezentace bojovaly za zklidněnou městskou zónu podél Americké třídy.
Marný boj za více než dvě miliardy korun však dostává další těžký úder.
Daleko od víceproudé silnice U Trati, v blízkosti zúžené Americké třídy, má vyrůst jakýsi barevný solitér
plný nákupních košů s parkovištěm pro více než 800 automobilů. A tak vzniká záhadný paradox: ve městě
kultury se bude bourat dům kultury.
Nový monofunkční blok nepřehlédnutelného objemu oslovuje pouze jednu cílovou skupinu.
Struktura obyvatel každého města je však různorodá, proto mohou v městských územních plánech existovat
regulace, které chrání zájmy ostatních skupin.
Promyšlené městské plány určují, že vmístech se zvýšenou dopravní zátěží nebude stát divadlo, ale právě větší
nákupní centrum může mít své opodstatnění. Záleží na každém městě, co a kde nabídne svým občanům.
V dostupnosti centra Plzně citelně chybí velký koncertní sál, nová budova Západočeské galerie či
velkorysá městská třída neboli avenue.
Kouzlo těchto tříd tak, jak je známe z Paříže či Vídně, tkví v tom, že při procházce širokou živou ulicí
míjíme fasády domů, kde každý je jiný. Každý totiž vznikl v jiném časovém období přirozeným historickým
vývojem. V přízemí jsou kavárny, obchody a další veřejné služby. V patrech se bydlí nebo pracuje. Tyto
městské prostory uspokojují zájmy širokého spektra obyvatel, proto jsou často skutečnými epicentry městského
života. Architektura je nositelkou identity. Způsobem, jakým domy stavíme (bouráme), ukazujeme příštím
generacím, jaké hodnoty jsou pro naši současnou společnost charakteristické.
Nemožnost městského plánu ovlivnit polyfunkční využití tak velkého prostoru v těsné blízkosti
architektonických dominant jako jsou městské lázně, Západočeské muzeum či Mrakodrap, vzbuzuje obavy o
budoucí identitu Evropského hlavního města kultury pro rok 2015.
Martin Karhan, architekt, Praha
Foto popis| Nahradí Inwest Místo domu kultury chystané obchodní centrum, pohled od Wilsonova mostu.
Foto autor| Repro: Archiv MF DNES
Foto popis| Nelze ho pořád jen zahrabávat Odpadu je čím dál více a je třeba řešit, co s ním. Podle Plzeňské
teplárenské je jasným řešením spalovna. Mnoho lidí je ale proti její výstavbě.
Foto autor| Archivní foto: MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/03/02/755977118cd8e6cf20189c88328f45c7.asp

Fórum čtenářů
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Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský

výběr z dopisů, kráceno
»ad Obří dům kultury zřejmě padne
Bourat ano, jen obchoďák ne
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S bouráním současného domu kultury souhlasím, nevěřím že se z něho dá udělat něco pěkného i sebelepší
rekonstrukcí.
Jsem pro novou stavbu, jistě vznikne spousta parkovacích míst, kterých je tu nedostatek, v zásadě nejsem ani
proti využití části plochy pro obchodní účely. Rozhodně by ale v místě měla zůstat i kulturní funkce. Ať už to
bude výstavní galerie nebo nějaký multifunkční sál či jiné, určitě by něco takového mělo na místě zůstat.
apendix, diskuse na iDNES
Kdo má kompetenci?
Marně jsem právě zapřemýšlel, na koho adresovat svůj názor, když pan primátor nemá kompetenci, paní
Vostracká soudí, že obchoďáky do centra města patří (všude po světě je snaha je mít na okrajích) a pan
Zrzavecký nic nedokáže ovlivnit. To vše sobotní plzeňská příloha MF DNES. Nechápu, jak jemožné, že
Amadeus Real „postupuje mílovými kroky“ na pozemcích státu, někdo to přece snad musel povolit (otázka je za
kolik), zatímco vedení města přes petice architektů, názory občanů atd. má na vše dost času.
Ostatně proč ne, vždyť na názory občanů se zásadně kašle (viz např. uvažovaný „skleník“ u Jána), ani tuto
koalici jsme si přece ve volbách nevolili, a přesto nové vedení města si již může užívat v poklidu svá teplá
místečka. Pouze před volbami se mohutně snaží. Kdo tedy, prosím vás, má tedy kompetenci pro rozhodování,
co vlastně na Americké na státním pozemku bude?
Jaroslav Čech, Plzeň, z dopisů pro MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/02/22/267a9b83fd5bb770e126cbd088f10101.asp

Obří dům kultury zřejmě padne. Ale zuří o něj boj
19.2.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

V prosinci začne demolice domu kultury. Na konci roku 2013 se na jeho místě otevře nové obchodní centrum
Aréna. To je aktuální plán firmy Amádeus Real na zásadní přeměnu Americké třídy. Mladí architekti jsou proti,
chystají další petice.
PLZEŇ Před rokem se postavili proti stavbě nového obchodního střediska Aréna na Americké třídě. Přišli s
peticí za zachování kulturní funkce v místě současného Domu kultury Inwest. Ale hlavně vzbudili zájem
veřejnosti, která se sama sebe začala ptát, zda je bourání „kulturáku“ přínosné a zda Plzeňané potřebují v
centru města nový obchodní dům. Teď se mladí architekti Jakub Mareš a Filip Kastl, kteří stojí za vznikem
iniciativy „proti Aréně“, nestačí divit. Poté, co jejich loňská snaha přinesla viditelné závěry, se vše vrátilo zase na
začátek.
Investor nového obchodního střediska Aréna postupuje mílovými kroky k realizaci svého záměru,
přestože loni v reakci na iniciativu deklaroval, že od demolice ustoupuje a zvažuje rekonstrukci stávajícího domu
kultury. Vedení města, které v polovině minulého roku odkývalo vyhlášení urbanistické soutěže na celý blok od
Denisova nábřeží až k Sirkové ulici, dnes o jejím významu pochybuje. Investor Arény, firma Amádeus Real, totiž
možná stihne dokončit všechny potřebné úřední procedury ještě do letošního podzimu.
„V prosinci bychom mohli začít s demolicí domu kultury. Obchodní centrum by se v tom případě otevřelo na
konci roku 2013,“ plánuje Michal Soukup, marketingový ředitel společnosti Amádeus Real.
Mladí architekti jsou proti. Chystají další petice a přemýšlí i o založení občanského sdružení, díky
kterému by se mohli účastnit úředních řízení při schvalování projektu. „Prostor od nádraží k Denisovu nábřeží je
nejcennější oblastí v Plzni mimo historické centrum. Na tom, co tam vznikne, nám velmi záleží. Především
chceme, aby se tam zachovala kulturní funkce a pokud možno byl využit i skelet současného domu kultury,
který by se rekonstruoval podle potřeb investora,“míní Jakub Mareš z iniciativy „proti Aréně“.
To však podle Michala Soukupa z firmy Amádeus Real není možné. „Rekonstrukce nám do našeho
návrhu nezapadá. Začlenit dům kultury do nového bloku by nebylo pěkné,“ tvrdí Soukup. Navíc rekonstrukce by
byla pro firmu zřejmě mnohem nákladnější než demolice. „Zbourání domu kultury nás vyjde mnohem levněji,
než jsme předpokládali. I na méně než 50 milionů,“ dodává Soukup.
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Vedení města proto vážně pochybuje o tom, že by plánovaná urbanistická soutěž na celý blok od
Denisova nábřeží k Sirkové ulici měla teď nějaký smysl. Soutěž měla určit regulační podmínky pro investory,
kteří plánují v bloku své záměry. Ale Amádeus Real je s přípravami obchodního centra rychlejší než město s
pořádáním soutěže. „O tom, jestli soutěž má význam, rozhodne dubnové zastupitelstvo,“ říká ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.
» Více na straně B3
***
FAKTA
Co říkají o „kulturáku“
Jakub Mareš, architekt:
„Chceme, aby se zachovala kulturní
funkce a pokud možno byl využit i
skelet současného domu kultury.“
Michal Soukup, Amádeus Real:
„Rekonstrukce nám do plánu
nezapadá. Začlenit dům kultury do
nového bloku by nebylo pěkné.“
Foto popis| Místo domu kultury Chystané obchodní centrum, pohled od Wilsonova mostu.
Foto popis| Finální podoba Návrh studia Hangár, pohled od Americké.
Foto popis| Původní návrh Aréna s jednotnou fasádou. Návrh vyvolal kontroverzní reakce.
Foto autor| 3 X Repro: archiv
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/02/19/28fc7d958301541e5c3546af66f011cd.asp

Navrženou demolici domu kultury považuji za vandalismus
19.2.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 4 Kraj Plzeňský
Ing. arch. Miroslav Hrubec

»Polemika Architekt Miroslav Hrubec, který je autorem budovy, budící od svého vzniku kontroverzní emoce,
chce, aby se areál dostavěl. Požaduje přitom vypsání veřejné soutěže
Vtisku a rozhlase v Plzni bylo před časem zveřejněno prohlášení zástupce UKRU magistrátu v Plzni, že bude
vyhlášena veřejná architektonická soutěž na dostavbu exponovaného uzemí u domu kultury v Plzni, to jest
území od obchodního domu Tesco až k nábřeží Raduzy. V soutěži se neuvažuje o demolici DK ROH (Dům
kultury Inwest, pozn. red.), ale eventuálně pouze o jeho úpravě nebo dostavbě včetně odstranění stavebních
závad, vzniklých provozem objektu za 25 let.
V současné době však UKR magistrátu změnil názor na původně slíbené uskutečnění soutěže a
podniká kroky za její zrušení, a to pomocí poradního orgánu, který předává zamítavý podklad pro jednání
zastupitelstava Plzně ke konečnému rozhodnutí.
Je zarážející, že orgán UKR magistrátu rezignuje na svoji úlohu pro koncepci a rozvoj Plzně a v současné
době se naopak jeví nápadná ústupnost a vstřícnost firmě Amadeus, která necitlivým až nehorázným způsobem
chce navrhnout zástavbu celého území. UKRU popírá svoji pozitivní účast na ovlivnění kvality zástavby tohoto
území.
Naskýtá se otázka, jak vysvětlit slova koncepce a rozvoj. Dobrá kvalitní koncepce by měla být hlavním
cílem UKRU. Správná koncepce se vyznačuje velkorysostí a přirozenou prozíravostí, Plzeň má dostatek
negativních příkladů nekoncepčnosti, jako je například areál Plazy, kde navíc v blízkosti bude násilně situována
výstavba nového divadla, které by si zasloužilo důstojnější umístění, avšak na základě asi záměrně
neuskutečněné soutěže.
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Vše toto dokazuje, že v Plzni se nekoncepčnosti z jistých důvodů velmi daří. Máme proto s kolegy architekty
eminentní zájem, aby se podobná situace neopakovala ke škodě města Plzně, a rezolutně žádáme vypsání
soutěže.
Jelikož kvalitní koncepční myšlení není každému dáno a bohužel hodně neschopných zastává důležité
funkce a posty, doporučuji obsazení funkcí korigovat schopnějšími pracovníky.
Myslím, že se dostatečně negativně prezentovala projekční kancelář Hangár z Karlových Varů, pracující
pro firmu Amadeus, svým necitlivým návrhem nároží na místě původního DK ROH. Tento maximálně
nehodnotný a necitlivý, nehodící se a nekvalitní návrh byl zveřejněn v médiích. Vůbec se nedá srovnat s úrovní
dnešní hmotové koncepce zástavby nároží, založené na principu rovnostranného trojúhelníku. Konstrukce
velkoprostorového skeletu je unikátní a mimořádná, autorem je Ing J. Holler. Původně Amadeusem navrženou
demolici považuji za vrchol vandalismu, a to zejména v Plzni, městě kultury. Velkorysé řešení ocelového skeletu
umožňuje variabilní využití objektu pro rozličné provozy.
Závěrem jsme se s kolegy, kteří se soutěže zúčastní, rozhodli nabídnout magistrátu významnou
pomoc. Jelikož při mém jednání s ředitekou UKRU Ing. Vostrackou mi bylo sděleno, že město nemá na
financování soutěže peníze. Rozhodli jsme se, že se soutěže zúčastníme velkoryse bez nároku na hornorář.
Soutěže se zúčastní posluchači fakulty FAPS Praha formou studijního úkolu. Jako autor původního řešení
daného území netrvám na jeho dodržení, zejména již nepotřebné výškové stavbě.
Tento dopis jsem konzultoval s paní Věrou Vytiskovou, která zastupovala investora URO a potvrdila mi
skutečnost, že uvedené území bylo ve směrném plánu rezervováno pro kulturní účely. Velmi se těším na
výsledky soutěže od mladých architektů a posluchačů FAPS Praha a sám se též soutěže zúčastním.
Pokud nedojde k vypsání soutěže, bude přistoupeno k zaslání petice a zorganizování eventuálního
referenda.
Foto popis|
O autorovi| Ing. arch. Miroslav Hrubec, autor DK ROH
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/02/19/a3ba92549c7c8dd6c7b1dff66efa21ee.asp

„Dům hrůzy“. Barák na odstřel. Bude ten nový jiný, hezčí?
11.2.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková

Zpívali tu Gott, Bílá, tančili Alexandrovci. Pravidelně se tu vyhlašuje prestižní hudební anketa Žebřík. Dům
kultury Inwest. Chátrající budova, která nikdy Plzeňanům nepřirostla k srdci, se má podle plánů majitele změnit.
Ale mnohem spíš zbořit a postavit znovu jako multifunkční centrum.
Dny „Domu hrůzy u Radbuzy“, jak Plzeňané nazývají Dům kultury Inwest na Americké třídě, jsou zřejmě
sečteny. Zástupci firmy Amádeus Real, která kontroverzní stavbu na lukrativním místě v centru Plzně vlastní, ji
chtějí modernizovat a uvažují o demolici s následnou novou výstavbou. Zástupci firmy nicméně stále připouštějí,
že ve hře je i druhá varianta -tedy rekonstrukce a přístavba na nezastavěných pozemcích mezi Tescem a
domem kultury. To však nevypadá příliš pravděpodobně. Sami zástupcimajitele totiž prohlašují, že srovnání
objektu se zemí a postavení nového komplexu je ekonomicky výhodnější. Této variantě nahrává i fakt, že
všichni obchodníci, kteří mají v Inwestu provozovny, už dostali výpověď.
Zástupce firmy Amádeus Real Ladislav Severa uvedl, že by rádi začali stavět centrum s prostory pro
kulturu, sport, kanceláře i obchod příští rok. Nyní je projekt stavby, která by vznikla po demolici, ve fázi
posouzení vlivu na životní prostředí, takzvané studie EIA. Ta je nutná k získání územního rozhodnutí a následně
stavebního povolení. „Proces EIA byměl být ukončen do konce letošního roku,“ uvedl Severa. Součástí nového
objektu by mělo být i 700 parkovacích míst.
„Přestože demolice Inwestu je nákladná, výhodou je fakt, že se nemusíte přizpůsobovat tomu, co tu už
stojí. Navíc z hlediska architektury se mi dům kultury nelíbí a nechápu iniciativy, které bojují proti zbourání, nová
stavba by určitě nebyla horší než dnešní stav,“ prohlásil Severa.
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Na otázku, zda v případě demolice bude na místě stát stejný objekt, jaký původně firma navrhovala a
který vyvolal kritiku mnoha architektů, odpověděl, že tomu tak být nemusí. „Fasáda budoucí stavby je zatím
otevřenou věcí,“ poznamenal Ladislav Severa.
Všichni obchodníci z domu kultury dostali oznámení, že tam letos k 30. 6. končí. „V objektu už není možné
zajistit klimatizaci a vytápění prostor ani kulturní prostředí pro obchodníky. Od roku 1986, kdy byl Inwest
otevřen, vyjma sanace po povodních, zde neprobíhaly žádné údržbové akce. Budova je natolik vybydlená, že
nejsme schopni za rozumných nákladů zajistit, aby byla bezpečná. Smlouvy s obchodníky dodržíme, většinou
zní na dobu určitou nebo s dvou až tříměsíční výpovědní lhůtou,“ konstatoval Severa.
Nové prostory si musel hledat například Jiří Charuza, který má v pasáži Inwestu obchod s bytovým
textilem. Od července bude prodávat stejné zboží o zhruba 500 metrů dál. „Kdybych nedostal výpověď, tak bych
tu na konci roku stejně skončil a hledal si kulturnější prostředí,“ říká Charuza. Ten už si domluvil nové útočiště v
Pražské ulici u zastávky tramvaje. Nájem tam bude mít zhruba stejný. Náhradní prostory prý našel docela
rychle. „Město se vylidňuje, proto i obchodníků ubývá, lidé se totiž stahují do obchodních center,“ dodal Jiří
Charuza.
Náhradní prostory na Klatovské tříděmá už i obchod s textilem Eleganza. „Majitelka tam jenom přesune
zboží a bude pokračovat,“ uvedla prodavačka.
***
POHLED S lázněmi to nevyšlo... Firma Amádeus Real, jíž patří Dům kultury Inwest, má za sebou v Plzni už
jeden nepovedený projekt -obnovu lázní, jež získala. Za pět let je nedokázala opravit. Pak se přesunula o
kousek dál a koupila Dům kultury i s okolními pozemky.
Foto popis| Stojí tu 25 let Po téhle době se schyluje k radikální přestavbě, nebo spíše k demolici a nové stavbě
Domu kultury v centru Plzně.
Foto autor| Foto: Jiří Bervida, MF DNES
Foto popis| Dvakrát z Inwestu Obchodníci už avizují vynucený konec prodeje (nahoře). Na snímku dole pak
typický pohled na budovu přes zboží trhovců.
Foto autor| Foto: 2x Martin Polívka, MF DNES
Foto popis| Náhrada? Jeden z návrhů nového multifunkčního centra u Radbuzy. O nové podobě ještě není
rozhodnuto.
Foto autor| Repro: AMADEUS
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/02/11/f3008941072364c26a4999cbee867d52.asp

Rádi využijeme také studii města
11.2.2011

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(jis)

Každý Plzeňan by měl v novém areálu najít něco pro sebe, říká Ladislav Severa z firmy Amádeus Real
PLZEŇ
Velké, moderní a víceúčelové má být centrum, jež by mělo nahradit Dům kultury Inwest. „Reagujeme na
to, že multifunkční centra na periferiích měst je byznys poměrně obsazený, Plzeňané dokonce říkají, že je jich
tady zbytečně moc, proto jsme chtěli jít do centra města,“ říká Ladislav Severa z firmy Amádeus Real, která
Inwest vlastní.
* Váš návrh kritizovali mnozí místní architekti. Budete reagovat na jejich slova o tom, že navrhovaná stavba je
příliš mohutná, že se do těchto míst nehodí?

Plné znění zprávy

110

Předložený projekt není o tom, jak bude vypadat fasáda. Fasádu ještě budeme moci uvést do souladu s
představami stavebního úřadu. Rádi bychom využili i nápadů architektonické studie, kterou připravuje město,
rádi bychom díky studii obohatili náš projekt, ale záleží na městu, kdy bude studie hotová. Jestli vůbec na ni
stihneme reagovat. Zatím jsme vycházeli z územního plánu a dalších dokumentů. To znamená, že návrh
obsahuje množství zeleně, komunikací nebo počet pater.
* Co v komplexu návštěvníci najdou? Bude tam například kino?
Kino tam nebude, ale sál pro divadla menších forem si tam určitě dovedu představit, navíc kongresový
sál, plnící i společenskou funkci.
* Počítáte s hotelem?
Hotel je také jedna z možností, ale nedokážu říci, jestli tam bude. Když už by tam byl, tak by neměl tvořit
hlavní část. Každý Plzeňan by tam měl najít něco pro sebe, například fitness nebo squash centrum a k tomu
ještě obchody a administrativní část.
* Nyní se mluví o tzv. PPP projektech, kdy investor postaví to, co město potřebuje, a radnice mu to splácí.
Přistoupili byste v souvislosti s projektem centra na něco takového, když městu chybí například důstojná
městská knihovna?
Záleží na podmínkách. Základem je to, že investor nečeká návratnost prostředků v horizontu třiceti let,
to je nesmysl.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2011/02/11/55827261e39ffb3cef2a9588ae9b66d5.asp

2. Rok 2010
Lázně jdou z rukou do rukou, ale žádné jim neumí pomoci
19.7.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

S přehledem nejzanedbanější budovu v centru Plzně, městské lázně, čekají další smutné měsíce, ne-li roky.
Italský stavitel Pierluigi Cardoselli se rozmýšlí, jak naložit s projektem přestavby lázeňské budovy na hotel s
wellness centrem.
PLZEŇ Navzdory pozastavení projektu přestavby plzeňských městských lázní na hotel nechce stavitel
Pierluigi Cardoselli svou plzeňskou investici poslat definitivně k ledu. Ve hře údajně zůstává rekonstrukce
lázeňské budovy i výstavba nového bytového a hotelové domu na nynějším dvoře. Tvrdí to Cardoselliho
asistentka Zuzana Kopřivová.
Podle architekta Jana Soukupa, který rekonstrukci lázní a výstavbu nového zadního traktu projektoval,
přemýšlí Cardoselli dokonce o prodeji budovy. „Mně řekl, že se to bude snažit prodat. Abychom tedy na projektu
už dále nepokračovali. Bůhví, co bude,“ řekl zklamaným hlasem Jan Soukup, pro něhož bylo obnovení lázní s
památkově chráněným bazénem srdeční záležitostí.
Prodej lázní však Cardoselliho asistentka rázně odmítá. „Bylo by zvláštní, kdybychom se plánů na
rekonstrukci vzdali. Trvalo nám pořádnou dobu, než se podařilo získat územní rozhodnutí, a ten projekt je navíc
moc krásný,“ uvedla Zuzana Kopřivová z firmy TWB Praha.
Cardoselliho projekt může být pro lázně poslední šancí na záchranu. Dům už dvacet let chátrá a místo
hotelových hostů se v ruině usídlili bezdomovci. „Je třeba si říct, v čem je problém. Regulační podmínky jsou pro
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tuto budovu tak mírné, že investora nijak nesvazují. Hotel, který má stát za lázněmi, je podle mě zbytečně velký.
Když se podívám, kolik v Plzni vzniklo v poslední době hotelů, tak mně hned přišlo zvláštní, proč tady někdo
chce stavět další,“ naráží plzeňský architekt Petr Domanický na jeden z možných důvodů pauzy italského
stavitele. Podobný názor má i ředitelka plzeňského Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká. „Investor už
několikrát měnil využití projektu. Podle mého názoru řeší, jak naložit s druhou částí objektu, tedy s hotelem a
byty. Poptávka po ubytovacích kapacitách se v Plzni za posledních pět let naprosto změnila,“ sdělila Irena
Vostracká.
Skutečný záměr Cardoselliho by mohl být znám ještě letos. Město totiž obesílá majitele nemovitostí od
Denisova nábřeží až k Sirkové ulici kvůli chystané urbanistické soutěži na celý blok. Radnice chce, aby investoři
upřesnili své plány.
Lázně bývaly střediskem volného času do začátku 90. let minulého století. Pak se budova pro veřejnost
uzavřela. Několik letměl lázně v nájmu podnikatel Jaroslav Kokeš. Radnice záhy vyměnila budovu za bezcenné
akcie firmy Inwest Shop, která zkrachovala. Později lázně získala pražská firma Amádeus Real. Během pěti let
nedokázala lázně opravit. Amádeus Real se pak přesunul o pár metrů dál a koupil Dům kultury i s okolními
pozemky. V roce 2006 zastupitelé zvažovali možnost koupit lázně zpět. Úvahy ztroskotaly především proto, že
rekonstrukce by si vyžádala stovky milionů korun. Navíc nebylo jasné, jak byměsto budovu využilo.
Foto popis| Tady se Plzeň učila plavat Pohled na zchátralou budovu městských lázní.
Foto autor| Foto: Daniel Beran, MF DNES
Foto popis| Plán přestavby lázní na hotel
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/07/19/e36d8cebe0cbb9b99518661cca705b75.asp

Jak vyřešit zástavbu kolem Inwestu? Poradí architekti
24.6.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
(čtk)

PLZEŇ Plzeň vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nejvhodnější řešení budoucí zástavby části
městského centra. Chce získat představu o budoucím ztvárnění území od Americké ulice přes Denisovo nábřeží
až po Sirkovou ulici, tedy lokality s dominantou Domu kultury Inwest. „Návrh radnici poslouží jako podklad při
vydávání stanovisek pro investory,“ řekl primátorův náměstek Petr Rund.
„V tom území za posledních několik let proběhla řada různých podob ztvárnění či přestaveb, dostaveb,
ale pouze solitérních objektů,“ uvedl. Protože je lokalita z urbanistického pohledu pro město velice cenná a z
pohledu vlastnických vztahů velice roztříštěná, chce radnice získat názor architektů na celkový vzhled. „Měli by
navrhnout, jak si představují blok přestavět, dostavět, vyřešit na něm zásobování, parkování, dopravní napojení,
průchod pro pěší, hmotové objemy jednotlivých staveb a další,“ dodal. Případné zásahy totiž mohou výrazně
ovlivnit vzhled centra Plzně. Uspořádání veřejné ideové soutěže už schválili zastupitelé. Před samotným
vyhlášením ještě radnice osloví soukromé vlastníky pozemků a objektů, aby zpřesnili své budoucí záměry.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/06/24/c2c4ac337b22ca6ffd0cce86ecb7aafd.asp

Osud domu kultury? Názor je jednotný navzdory věku
12.5.2010
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Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková
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Má se dům kultury v Plzni na břehu Radbuzy strhnout a místo něj postavit obchodní centrum? Nebo by měla
stavba z doby totality přezívaná Dům hrůzy zůstat? Ptali jsme se mladých i seniorů a názor mají jednotný: nelíbí
se jim kvůli architektonickému řešení, ale obchodní centrum také odmítají.
Plzeň Mladý plzeňský architekt Jan Mareš tvrdí, že Plzeň je obchodními centry doslova zaplavena, takže není
třeba stavět právě tady další. „Když to vezmu popořadě, tak začnu Baumaxem na Rokycanské třídě, vedle něj je
Interspar, o kousek dál namístě někdejšího nákladového nádraží se má stavět obchodní centrum Hornbach,
následuje Tesco na Americké třídě, za ním, jestli se postaví, bude následovník domu kultury a ještě v Resslově
ulici se připravuje další obchodní kolos. Většina těchto obchoďáků bude nedaleko centra města,“ připomněl
Jakub Mareš. Patří mezi angažované odpůrce zamýšlené výstavby.
Město další obchodní centra nepotřebuje
„Já navrhuji postavit tam to, co je pro lidi prospěšné. Teď začala firma říkat, že dům nebude bourat, že tam
zachová kulturu a něco k domu kultury přistaví, možná to bude vypadat dobře,“ říká Mareš.
Debata v redakci MF DNES ukázala, že reakce na většinu problémů nejsou otázkou věku. Podle
seniora Františka Janečka je dům kultury špatný. „Vypadá to jako plakátovací objekt, byl bych pro zbourání. Ale
Divadlo Miroslava Horníčka, které tam sídlí, je přínosné, i když akustika tam prý není dobrá,“ polemizuje nahlas
Janeček. Jde podle něj o peníze. „Buď město řekne, co tam má být a soukromý investor to zaplatí, nebo se to
neschválí a nebude se stavět nic. A to by nebyla žádná škoda, protože Plzeň má obchodních center dost,“
dodal Janeček.
To si myslí i studentka Veronika Divišová. „Jsou tu další obchodní domy a nemají tržby, jednotlivé krámky
zavírají, navíc divadla by byla také škoda,“ dodala.
Jedna z nejaktivnějších plzeňských seniorek Anna Srbová uvedla, že postavit místo domu kultury
krabici na obchodní dům jí přijde zvrhlé. „To bych to radši nechala zarůst stromy,“ dodala a souhlasné
pokyvování vyvolala u Jakuba Mareše. „Park tam původně byl, což bylo to nejlepší,“ uvedl s tím, že návštěvník
Plzně od nádraží dohlédl do centra města a mohl se rozhodnout, kam zamíří. Jakub Mareš nevěří, že město a
soukromá firma s domem kultury naloží nějak rozumně a že tam vznikne něco pro místní. „Podílel jsem se totiž
na projektu U Ježíška v Plzni, kde měl být park a kavárna a prásk - najednou je tam záplava bytovek,“
připomněl architekt.
Toho nenechává spát ani to, že Americká třída v Plzni měla být pro pěší, ale nakonec je průjezdná. „To
ale není vše. Až v jejím okolí budou tři obchodní centra, ztrojnásobí se doprava, určitě se zvýší prašnost.
Nevýhod, které plynou z dalšího obchoďáku, je daleko víc,“ dodal.
***
FAKTA
Dům kultury v Plzni
Kontroverzní stavba, která získala přezdívku Dům hrůzy u Radbuzy. 1986 Budova byla otevřena 17. ledna.
1989 Dům získaly po listopadu odbory plzeňské Škodovky.
1994 Odbory dům vložily do společnosti Inwest-K. Její poloviční podíl získala po krachu spoluvlastníka firma
Amadeus Real.
2010 Amadeus odkoupil podíl odborářů a oznámil, že budovu zboří a místo ní postaví obchodní centrum Aréna.
Od demolice nyní údajně ustoupil.
Foto popis| Architekt Miroslav Hrubec, autor návrhu domu kultury v Plzni, který byl postaven před čtyřiadvaceti
lety.
Foto autor| Foto: Daniel Beran, MF DNES
O autorovi| Jitka Šrámková, s přispěním Jana Novotného
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/05/12/68fd4b876841e02dea9039c4d8480339.asp
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Plány na zboření kulturního domu jdou k ledu
4.5.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
(jn)

PLZEŇ Firma Amádeus Real, která vlastní nejen Dům kultury Inwest, ale také všechny okolní nevyužívané
pozemky, vyslyšela veřejné protesty odpůrců stavby obřího nákupního střediska a třicet let starou památku
socialismu zatím nechá stát. Společnost dokonce zvažuje, že dům opraví.
„Vážně uvažujeme o kombinaci stávajícího kulturního domu s novým obchodně-administrativním
centrem, které by se oproti předchozím plánům zmenšilo,“ říká ředitel domu kultury Ladislav Severa. K činům se
rozhoupala i plzeňská radnice. Ještě před zahájením stavby nového centra Aréna chce na celý pozemek
vyhlásit ideovou urbanistickou soutěž. »
Více str. B3
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/05/04/d34619d53ad53942ee95f39261474bc7.asp

Inwest bořit nechtějí

4.5.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
Jan Novotný

Firma Amádeus promýšlí několik variant, jak s domem kultury naložit. Upřednostňuje jeho rekonstrukci
Dům hrůzy přežil svou téměř jistou smrt. Jeho majitel změnil názor a upustil od plánované demolice
monumentální stavby, kterou chtěl nahradit obřím nákupním střediskem. Václav Sedmík, technický ředitel firmy
Amádeus Real vlastnící Dům kultury Inwest, potvrdil, že na změnu postoje měly vliv i spontánní veřejné
protesty.
„Majitel firmy zaznamenal tlak veřejnosti proti zbourání budovy a rozhodl se, že zváží další varianty, jak
s domem kultury naložit,“ říká Václav Sedmík. Firma si teď chce vzít pár měsíců na rozmyšlenou. Na konci léta
by už mělo být jisté, co se s kulturním domem stane. Demolice už prý není na pořadu dne. Změnily se totiž
podmínky financování a pro majitele je mnohem obtížnější získat tolik peněz, aby zaplatil jak bourání „pomníku
socialismu“, tak výstavbu obrovského nového centra. Proto teď investor upřednostňuje jiné řešení.
„Zcela vážně zvažujeme postupnou rekonstrukci kulturního domu i se zachováním tolik žádané kulturní
funkce,“ tvrdí ředitel domu kultury Ladislav Severa. Podle jeho mínění je samotná rekonstrukce technicky
možná, ale ekonomicky nevýhodná. I přesto firma slibuje, že nad záchranou koncertního sálu i divadla bude
uvažovat.
„Je možné, že nám k udržení nevýdělečné kultury ve stávající budově pomůže stavba nového obchodně
administrativního centra, které bychom v takovém případě chtěli postavit na nevyužitém prostoru bývalé tržnice
mezi domem kultury a Tescem. Věříme, že kulturní, obchodní, gastronomická a administrativní funkce celého
komplexu se mohou vzájemně podporovat,“ vysvětluje Severa.
Mladí architekti změnu vítají
Mladí plzeňští architekti, kteří se v únoru náhle vynořili jako ochránci kvalitní architektury ve městě, změnu
plánů investora vítají. „Do iniciativy proti výstavbě dalšího obrovského obchodního centra ve středu města jsme
šli především s tím, abychom prosadili na místě dnešního domu kultury novou budovu, která svým vzhledem i
funkcí uškodí okolí co možná nejméně, “ shrnuje své požadavky architekt Jakub Mareš. „A pokud jsme svými
názory přispěli k tomu, že kultura z toho místa nezmizí, pak jsme splnili svůj cíl,“ dodává Mareš.
Přesto však mladý architekt není úplným optimistou. „Momentálně si příliš nedovedu představit, jak chce
investor skloubit vedle sebe dva tak architektonicky odlišné typy domů, jako je dům kultury a oproti původnímu
návrhu zmenšené nákupní centrum,“ upozorňuje Mareš. Podle něj bude při rekonstrukci také nutné odstranit
venkovní reklamy, jimiž je dům kultury polepený. Mareš se domnívá, že budovu zbytečně hyzdí.
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***
FAKTA
Osud KD Inwest Plán na likvidaci „pomníku socialismu“ předložil nový vlastník domu, developerská firma
Amádeus Real, letos v lednu. O měsíc později vznikla občanská iniciativa mladých plzeňských architektů, kteří
chtěli peticí zabránit stavbě dalšího obřího obchodního centra ve středu města. Obchodně-administrativní
středisko Aréna mělo kulturní dům nahradit. Podporu zachování "kulturáku" vyjádřil minulý týden během svého
koncertu i písničkář Jaromír Nohavica. Pronesl, že by byla velká škoda, kdyby Plzeň přišla „o tak krásný a velký
sál přímo v centru města“.
Foto popis| Má tady stát či ne? Dům kultury Inwest se chystali jeho majitelé zbořit, teď své plány mění.
Foto autor| Foto: Jiří Bervida, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/05/04/95b56a8b4e8f9e55f332a3a1db374a0a.asp

Odbory prodaly Inwest, dům kultury čeká demolice
8.1.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
(pol)

Plzeň - Pravděpodobnost, že demoliční stroje zlikvidují čtvrtstoletí starý Dům kultury Inwest na Americké třídě v
Plzni, v posledních týdnech výrazně vzrostla. Odboráři ze Škodovky totiž v závěru roku prodali svůj
padesátiprocentní podíl ve společnosti spravující objekt firmě Amadeus Real.
Ta má nyní naprostou většinu a může uskutečnit svůj dávný záměr -kulturní dům zcela zbořit a na jeho
místě postavit rozlehlejší obchodně administrativní centrum Aréna.
„Pokud nevzniknou komplikace ve schvalovacím řízení, mohli bychom začít s demolicemi v polovině
příštího roku a hned na podzim s výstavbou,“ potvrdil marketingový ředitel Amadeus Real Michal Soukup.
Představitelům města záměr firmy nevadí. Viz Zbourání... str. B3
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/01/08/474edf7282449e92e13a75dcc5cc62d0.asp

Bourání domu hrůzy? Už je blízko
8.1.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
MARTIN POLÍVKA

ODBORÁŘI PRODALI INWEST Po bezmála desetiletém snažení se firmě Amadeus Real podařilo ovládnout
společnost, které patří plzeňský dům kultury na nábřeží Radbuzy. Padla tak největší překážka k tomu, aby nový
majitel dům zboural a postavil na jeho místě komerční centrum
Plzeň - Ačkoli odboráři z plzeňské Škodovky ještě na jaře loňského roku tvrdili, že mají největší podíl v Domu
kultury Inwest a jeho bourání vůbec není na pořadu dne, nic z toho už dnes není pravda. Odbory svůj podíl
prodaly a jejich někdejší partner, společnost Amadeus Real, chce bourat už napřesrok.
Důsledky transakce zaznamenali jako první obchodníci z pasáže domu kultury a další nájemci. V
minulých dnech dostali od vedení společnosti Inwest-K dopis s upozorněním, že zhruba v březnu bude jasněji o
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dalším osudu stavby a tím pádem i o osudu jejich obchodů či kanceláří. Podle jednoho z nich očekávají
tříměsíční výpovědi.
„Chtěl jsem, aby věděli, že se něco děje a nedozvídali se to zvenčí,“ konstatoval ředitel InwestK Josef Klimt.
„Myslím, že už v příštím týdnu dostanou pozitivnější informaci než čekají. Tak rychlé to s vystěhováním objektu
nebude,“ doplnil. V Inwestu jsou téměř dvě stovky nájemců kanceláří, obchodů, skladů, ale také vitrín či
vývěsních ploch.
Šéf odborů ve Škodovce Michal Brůha nebyl včera k zastižení a jeho zástupce odmítl prodej
komentovat. Není tak zcela jasné, co odboráře ke změně postoje přimělo a kolik peněz z transakce získali.
Změnu vlastnických poměrů nicméně potvrdil jak Josef Klimt, tak zástupci Amadeus Real. Podle
technického ředitele firmy Václava Sedmíka už Amadeus požádal na krajském úřadu o posouzení vlivu stavby
na životní prostředí, následovat bude územní a stavební řízení.
„V minulosti jsme už záměr prezentovali před zástupci útvaru koncepce a rozvoje plzeňského
magistrátu, představili jsme ho primátorovi a starostovi centrálního obvodu. V podstatě neměli námitky,“
sdělil Sedmík. Podle jeho slov může stavba začít v ideálním případě na podzim roku 2011.
Už o několik měsíců dříve by však firma ráda zahájila demoliční práce. Z původního objektu nechce
zachovat nic. „Objekt nevyhovuje z hlediska použitých materiálů, ale úplně nejhorší je energetická koncepce. Z
dnešního pohledu je šíleně zatěžující, dnes se prostě staví jinak,“ říká marketingový ředitel společnosti
Amadeus Real Michal Soukup. Firma chce místo zastavět blokem budov, začínajícím v těsném sousedství
obchodního domu Tesco, až po nábřeží Radbuzy. Vzniknout má obchodně administrativní centrum s tisíci metrů
čtverečních plochy, odhadované náklady se pohybují mezi 1,5 až 2 miliardami korun. Komplex bude členěný do
tří objektů, bude čtyřpodlažní s parkováním v nejvyšším podlaží.
Kulturní dům byl otevřen 17. ledna roku 1986. Od začátku se jednalo o stavbu kontroverzní, která
získala hanlivou přezdívku Dům hrůzy. „Pro špatné akustické vlastnosti a malou funkčnost interiérových sálů
sloužil více než ke kulturním účelům jako sjezdový palác komunistických, odborářských a jiných slavností,“
napsali o stavbě autoři knihy Dějiny Plzně v datech.
Dům získaly po roce 1989 odbory plzeňské Škodovky a vložily jej jako svůj majetek v březnu 1994 do
společnosti Inwest-K. Získaly poloviční podíl, druhou polovinu měla firma Inwest Shop ze skupiny podnikatele
Jaroslava Kokeše. Po jejím krachu získala podíl Inwest Shopu firma Amadeus Real a nyní po odchodu odborářů
má ve společnosti Inwest-K vlastnící dům 99,5 procenta.
Nahradí hrůzu další hrůzou? Pro architektaMiloslava Hrubce, autora domu kultury, není bourání dobrou
zprávou. „To víte, že je to smutné. Podle mého se ničí hodnoty. Podívejte se na palác Ehrlich, který vzniká v
sadech pod muzeem. Jeho základem je dům ze stejné doby, který investor adaptuje s využitím dnešních
technologií a materiálových možností,“ míní Hrubec. Ten svou stavbu v posledních dvou desetiletích mnohokrát
obhajoval. Tvrdí, že hanlivý název mají na svědomí jeho kolegové, kteří tehdy neuspěli v soutěži. Projekt byl
navíc mnohem rozsáhlejší, komunisté z něj realizovali jen menší část. „Princip té stavby je urbanistický, za to
ručím. A řešení toho místa opravdu není jednoduché,“ dodává Miloslav Hrubec.
Stavba má sice i mezi odborníky málo zastánců, s postupem let se na ni však mnozí dívají čím dál
střízlivěji a shovívavěji. Hrubce se vminulosti do jisté míry zastal i spoluautor pořadu Šumná města architekt
David Vávra. Podobný je i postoj plzeňského historika architektury Petra Domanického. „Pokud by na tom
místě vzniklo něco lepšího, pak bych nelitoval. Mám ale obavy, že to bude ještě horší. Ten dům měl výtvarný
názor, který vypovídal o době. Návrhy budoucího objektu, které byly k vidění vmédiích, nemají žádný názor. Jde
o účelové budovy, které patří na periferii a ne na jedno z nejlepších míst ve městě,“ konstatuje Domanický.
„Objekt nevyhovuje z hlediska použitých materiálů, a úplně nejhorší je energetická koncepce.“ Michal Soukup,
Amadeus Real
Foto popis| VIZE PRO NÁBŘEŽÍ. Na místě Domu kultury Inwest na nábřeží Radbuzy v Plzni (horní snímek)
zřejmě vyroste nové obchodní centrum Arena (jedna ze studií).
Foto autor| FOTO: MAFA, REPRO: AMADEUS
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/01/08/3c377768685a215955412d9dce439572.asp

Investor: Zbavili jsme se největší překážky
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8.1.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
MARTIN POLÍVKA

Plzeň - Přelomová událost a překonání největšího problému. Tak označuje koupi odborářského podílu ve firmě
spravující Kulturní dům Inwest marketigový ředitel společnosti Amadeus Real Michal Soukup. Firmě to trvalo
téměř celé desetiletí.
* Čím teď začnete záměr demolice a výstavby nového centra Aréna uskutečňovat?
Podali jsme žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kterou už jsme měli připravenou. A v
pokročilém stádiu je i projekt k územnímu rozhodnutí. Pracovali jsme v předstihu v pevné víře, že ten dům
získáme. Budeme bourat už v době zpracování prováděcích projektů. To bude myslím v polovině příštího roku,
aby se na podzim mohlo stavět.
* Odhadovali jste už cenu demolice?
To se hodně liší, jeden odhad zněl až na 120 milionů korun. Ale my si myslíme, že to bude podstatně
méně, zhruba kolem 50 milionů.
* A stavba celého komplexu?
Bude stát 1,5 až 2 miliardy korun.
* Zlikvidujete kulturní dům úplně?
Ano. To nemá smysl nějak adaptovat, jde o úplně jiné materiály a jiný energetický koncept.
* Demolice asi není na pár týdnů.
Divil byste se. Dnes existují firmy, které to umí neuvěřitelně rychle. Jsou schopny zlikvidovat takovou
stavbu do dvou měsíců. To je ten nejmenší problém.
* Co je největší problém?
Největší problém byl získat dům od odborářů. To trvalo možná déle než osm let.
* Jak je to s pozemky?
Prakticky všechny pozemky pod domem jsou státu. Ale my už máme dávno předjednáno s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových - a je to i jeho běžná praxe - že by nám jako vlastníkům pozemek
prodali.
* Co nové centrum vlastně nabídne?
Kapacitu máme už nyní naplněnu z 80 procent smlouvami o budoucích smlouvách. Kromě obchodů a
kanceláří tam určitě budou kavárny a restaurace. A pak se v rozumné míře respektuje i třeba zájem města.
Umíme nabídnout prostor pro služebnu policie či pošty. Jestli tam bude něco typu divadla malých forem, to bude
záležet na tom, jak moc to třeba bude chtít město.
* Jak bude centrum vypadat?
Nad projektem jsme seděli s architekty dva roky, takže představa o tom, jak bude stavba vypadat, už
existuje. Do Americké třídy to budou tři objekty, aby to nevypadalo jako jeden blok. Budou mít takové rondely,
ve kterých budou schodiště a výtahy na krajích. A co bude myslím opravdu pěkné, bude administrativní část v
oblouku podél řeky.
* Bude stavba vyšší než Inwest?

Plné znění zprávy

117

Ne, jsou to čtyři patra včetně garáží. Ty budou nahoře. Zakládání té stavby není jednoduché - je to
blízko řeky a hladina spodní vody je dost vysoko. Nepříjemná byla zkušenost při povodních, kdy byly garáže a
divadlo zatopené... V Hradci v podobné naší stavbě jsou garáže taky nahoře a není to problém.
* A nemáte strach, že centrum obchodníky nezaplníte? Krize už možná pomine, ale podobných obchodních
domů už je v Plzni tolik...
Ne. Jednak pronájmy s krizí moc neklesly, a nejlépe prosperují právě pronajimatelé v centrech, která
mají až kolem 20 tisíc metrů čtverečních prodejních ploch. Tam oni jdou. Ve všech městech kde jsme,
konkurujeme lokalitou. Mimořádnou lokalitou. Jsme na centrálních náměstích v Brně, v Ústí nad Labem, skvělá
místa máme v Hradci, Liberci a Ostravě. A to samé v Plzni. Říkáme, že vracíme život do historických částí
měst. A lidi tam chodí. Proč by jezdili někam na okraj města, když to samé najdou v centru?
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/01/08/22e2253383605390ab06925ed4e481fc.asp

Bourání Domu hrůzy? Už je blízko
8.1.2010

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 5 Z okolních regionů
MARTIN POLÍVKA

Plzeň - Ačkoli odboráři z plzeňské Škodovky ještě na jaře loňského roku tvrdili, že mají největší podíl v Domu
kultury Inwest a jeho bourání vůbec není na pořadu dne, nic z toho už dnes není pravda. Odbory svůj podíl
prodaly a jejich někdejší partner, společnost Amadeus Real, chce bourat už napřesrok.
Obchodníci dostali dopis Důsledky transakce zaznamenali jako první obchodníci z pasáže domu kultury a další
nájemci. V minulých dnech dostali od vedení společnosti Inwest-K dopis s upozorněním, že zhruba v březnu
bude jasněji o dalším osudu stavby a tím pádem i o osudu jejich obchodů či kanceláří. Podle jednoho z nich
očekávají tříměsíční výpovědi. „Chtěl jsem, aby věděli, že se něco děje, a nedozvídali se to zvenčí,“ konstatoval
ředitel Inwest-K Josef Klimt. „Myslím, že už v příštím týdnu dostanou pozitivnější informaci, než čekají. Tak
rychlé to s vystěhováním objektu nebude,“ doplnil. V Inwestu jsou téměř dvě stovky nájemců kanceláří,
obchodů, skladů, ale také vitrín či vývěsních ploch.
Šéf odborů ve Škodovce Michal Brůha nebyl včera k zastižení a jeho zástupce odmítl prodej
komentovat. Není tak zcela jasné, co odboráře ke změně postoje přimělo a kolik peněz z transakce získali.
Změnu vlastnických poměrů nicméně potvrdil jak Josef Klimt, tak zástupci Amadeus Real. Podle technického
ředitele firmy Václava Sedmíka už Amadeus požádal na krajském úřadu o posouzení vlivu stavby na životní
prostředí, následovat bude územní a stavební řízení.
„V minulosti jsme už záměr prezentovali před zástupci Útvaru koncepce a rozvoje plzeňského
magistrátu, představili jsme ho primátorovi a starostovi centrálního obvodu. V podstatě neměli námitky,“
sdělil Sedmík. Podle jeho slov může stavba začít v ideálním případě na podzim roku 2011.
Už o několik měsíců dříve by však firma ráda zahájila demoliční práce. Z původního objektu nechce
zachovat nic. „Objekt nevyhovuje z hlediska použitých materiálů, ale úplně nejhorší je energetická koncepce. Z
dnešního pohledu je šíleně zatěžující, dnes se prostě staví jinak,“ říká marketingový ředitel společnosti
Amadeus Real Michal Soukup.
Od Tesca až po Radbuzu Firma chce místo zastavět blokem budov začínajícím v těsném sousedství
obchodního domu Tesco až po nábřeží Radbuzy. Vzniknout má obchodně administrativní centrum s tisíci metrů
čtverečních plochy, odhadované náklady se pohybují mezi 1,5 až 2 milirdami korun. Komplex bude členěný do
tří objektů, bude čtyřpodlažní s parkováním v nejvyšším podlaží.
Kulturní dům byl otevřen 17. ledna roku 1986. Od začátku se jednalo o stavbu kontroverzní, která
získala hanlivou přezdívku Dům hrůzy. „Pro špatné akustické vlastnosti a malou funkčnost interiérových sálů
sloužil více než ke kulturním účelům jako sjezdový palác komunistických, odborářských a jiných slavností,“
napsali o stavbě autoři knihy Dějiny Plzně v datech.
Dům získaly po roce 1989 odbory plzeňské Škodovky a vložily jej jako svůj majetek v březnu 1994 do
společnosti Inwest-K. Získaly poloviční podíl, druhou polovinu měla firma Inwest Shop ze skupiny podnikatele
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Jaroslava Kokeše. Po jejím krachu získala podíl Inwest Shopu firma Amadeus Real a nyní po odchodu odborářů
má ve společnosti Inwest-K vlastnící dům 99,5 procenta.
Nahradí hrůzu další hrůzou? Pro architektaMiloslava Hrubce, autora domu kultury, není bourání dobrou
zprávou. „To víte, že je to smutné. Podle mého se ničí hodnoty. Podívejte se na palác Ehrlich, který vzniká v
sadech pod muzeem. Jeho základem je dům ze stejné doby, který investor adaptuje s využitím dnešních
technologií a materiálových možností,“ míní Hrubec.
Ten svou stavbu v posledních dvou desetiletích mnohokrát obhajoval. Tvrdí, že hanlivý název mají na
svědomí jeho kolegové, kteří tehdy neuspěli v soutěži.
Projekt byl navícmnohem rozsáhlejší, komunisté z něj realizovali jen menší část. „Princip té stavby je
urbanistický, za to ručím. A řešení toho místa opravdu není jednoduché,“ dodává Miloslav Hrubec.
Stavba má sice i mezi odborníky málo zastánců, s postupem let se na ni však mnozí dívají čím dál
střízlivěji a shovívavěji.
Hrubce se v minulosti do jisté míry zastal i spoluautor pořadu Šumná města architekt David Vávra.
Podobný je i postoj plzeňského historika architektury Petra Domanického. „Pokud by na tom místě vzniklo něco
lepšího, pak bych nelitoval. Mám ale obavy, že to bude ještě horší. Ten dům měl výtvarný názor, který vypovídal
o době. Návrhy budoucího objektu, které byly k vidění v médiích, nemají žádný názor. Jde o účelové budovy,
které patří na periferii, a ne na jedno z nejlepších míst ve městě,“ konstatuje Domanický.
„Objekt nevyhovuje z hlediska použitých materiálů a úplně nejhorší je energetická koncepce.“ Michal Soukup,
Amadeus Real
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2010/01/08/9972966e149109397a2ca5cc607df9f9.asp

3. Rok 2009
Dříve byli památkáři asi prozíravější
2.6.2009

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 4 Kraj Plzeňský
Ing. arch. MILOSLAV HRUBEC

Původně jsem nepředpokládal, že se zapojím do diskuse k návrhu nové, značně necitlivé zástavby Americké
třídy v Plzni podle firmy Amadeus, jak byl prezentován v tisku. Když jsem si ale přečetl, že s necitlivou
bariérovou zástavbou souhlasí jak primátor Rödl, tak i šéf památkového odboru Petr Marovič, rozhodl jsem se
jako autor Domu kultury v Plzni uplatnit i svůj názor.
Nikomu dnes nevadí, že nebudou dodrženy zásady kontinuity prostorů od nádraží s průhledy do
historického centra Plzně. Ty byly hlavním kritériem při někdejší soutěži na dům kultury. Podle nového návrhu
má na Americké vzniknout jakýsi komerční kanál od nádraží až k mostu. Blízko centra by tak vznikla další
Plaza.
Dnešní dům kultury je fungující objekt schopný rozšíření (viz model původního návrhu) a modernizace.
Ale v celé republice byste těžko hledali více devastovaný kulturní dům, než je ten plzeňský. Fasády jsou
olepeny billboardy a reklamami a na terasách rostou trapné stavbičky. Je to výplod nekulturnosti dnešního
majitele. Dům byl zdevastován i odstraněním děl známých českých výtvarníků, jako profesora Libenského,
Brichtové, Hlavy, Šotoly, Holakovského, Fládra, Němce a dalších.
Kam díla zmizela, to se nyní zjišťuje. Návrh, který jsem připravil ve spolupráci s architekty Lojdou a Huclem,
vyhrál v roce 1974 vnitroústavní soutěž v Krajské projektové organizaci Plzeň a byl určen k dalšímu zpracování.
Důležitým kritériem projektu bylo zachování prostorové souvislosti a průhledů do historického centra. Dřívější
památkáři byli zřejmě prozíravější. Já jsem sledoval citlivé zapojení domu kultury do celkového prostoru s
náročným prvkem nároží u mostu. Zde byla situována nižší kulturní část. Jako nejvýhodnější se jevil půdorys,
založený na principu rovnostranného trojúhelníku. Vznikly tak rovnocenné pohledy ze všech stran.
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Za základní principy ručím stále. Fasády jsem měl v návrhu řešeny modernějším způsobem, ale byl
jsem nucen částečně se podřídit požadavkům dodavatele a vedení mého podniku. Tehdy mi dokonce
doporučovali, ať odejdu na volnou nohu, aby mě od práce na domě kultury dostali. I dnes by bylo možné stavbu
modernizovat s ohledem na dnešní materiálové možnosti. Některé prostory lze případně i rozšířit -třeba
komerčním zastřešením atria. Počítá se i s dalšími podzemními garážemi. Protože mi vadilo stálé devastování
objektu, obrátil jsem se opakovaně na útvar koncepce a rozvoje plzeňského magistrátu, aby zjednal
nápravu, ale narazil jsem na nezájem.
Dům kultury vyvolával i profesionální závist. Kolegové ho nazvali Dům hrůzy, což se snadno ujalo.
Mrzí mne, že hned po revoluci vydali někteří architekti článek odsuzující stavbu, aniž by něco věděli o obtížích
při jeho vzniku.
Dům není mou jedinou realizací. Navrhoval jsem učňovské školy, věžáky, sídliště, domov důchodců,
Poledník a další stavby. Mým krédem vždy bylo nebát se, nepodlézat vrchnosti, neohýbat se před neschopnými
a snažit se jít vždy rovně.
Foto popis| TAK MĚL VYPADAT. Původní návrh Miloslava Hrubce na řešení Domu kultury v Plzni.
Foto autor| REPRO: MAFA
O autorovi| Ing. arch. MILOSLAV HRUBEC, autor Domu kultury v Plzni
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2009/06/02/bcb8deb55cc81ce49c3bcb25859a72be.asp

Další obchoďák? Spíš bublina
4.2.2009

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Plzeňský
(jak, pol)

Spoluvlastník domu kultury v Plzni tvrdí, že budovu nahradí jiná. Jeho partneři o tom ale nevědí
Plzeň - Je to podivná hra. Firma Amadeus Real, jeden z vlastníků plzeňského Domu kultury Inwest, oznámila
včera přes prostředníky, že se kontroverzní stavbu chystá zbořit a nahradit do čtyř let obchodním centrem.
Odboráři ze Škodovky jako hlavní akcionář o ničem nevědí a rozhodně takovou možnost popírají.
V třípodlažní budově nového centra Aréna, na místě nynějšího Domu kultury Inwest a vietnamské
tržnice vedle Tesca, má vzniknout na ploše 35 tisíc metrů čtverečních na 150 obchodů, dále kavárny a
maloprostorová sportoviště. „K dispozici budou i kancelářské prostory o celkové rozloze 5000 metrů
čtverečních. Počítá se také s 800 parkovacími místy ve dvou podzemních podlažích,“ popsal Jiří Hlinka,
mediální zástupce společnosti Labartt Properties, která má na starosti pronájem obchodních prostor Arény.
O bourání domu kultury přitom hlavní vlastník nemá zdání. „Máme největší podíl ve společnosti Inwest
K vlastnící budovu a nic takového není na pořadu dne,“ sdělil Michal Brůha, šéf představenstva Inwestu K a
zástupce škodováckých odborů. Ty mají ve společnosti 50procentní podíl. „Nemáme důvod měnit podobu
společnosti a nic nás nenutí současnou stavbu likvidovat. Takové informace už se objevily zhruba před rokem a
bublina rychle splaskla. Co bude za deset let, to vám samozřejmě nikdo neřekne, ale nyní takové rozhodnutí
opravdu neexistuje,“ doplnil Brůha.
Druhá strana si ale stojí za svým. „Realizaci projektu nic nestojí v cestě. Vedení firmy Amadeus Real nás ujistilo,
že se to týká i veškerých majetkových vztahů,“ oponoval včera mediální zástupce Jiří Hlinka. „Jestli proběhne
veškeré administrativní řízení bez problémů, mohly by demoliční práce začít již příští rok,“ předpokládá. První
návštěvníci by pak do Arény zavítali v roce 2013.
Dohady o bourání pětadvacet let staré stavby přezdívané Plzeňany jako „Dům hrůzy u Radbuzy“ se
skutečně objevily již v minulosti. „Ale nyní přemýšlíme, jestli se nevrátíme k původnímu projektu stavby menšího
obchodní centra mezi kulturním domem a Tescem,“ řekl loni v březnu pro MF DNES šéf společnosti Amádeus
Václav Klán.
O záměru zdemolovat dům kultury a postavit na jeho místě obchodní centrum ví i úředníci plzeňského
magistrátu. „Představitelé společnosti Amadeus Real nám předložili investiční studie. S těmi jsme předběžně
souhlasili,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzeň Irena Vostracká.
Pokračování na straně C2
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Další obchoďák? Spíš bublina než realita
Pokračování ze strany C1
Než ale k realizaci smělých plánů dojde, musí developer zažádat o změnu územního rozhodnutí. „Zvlášť pokud
chce rozšířit areál na dosud nezastavěné území tržnice,“ vysvětlila Vostracká. Rovněž bude muset získat
demoliční výměr a celou řadu povolení včetně stavebního.
Pro odboráře je to ale stěží uvěřitelné. „Je to, jako kdyby někdo přišel a řekl, že chce zbořit váš dům a
postavit tam něco jiného,“ komentoval oznámení šéf představenstva Inwestu K Michal Brůha. Informace o
údajném konci pětadvacet let staré budovy Kulturního domu Inwest překvapila včera i Vladimíra Zuba, který má
na starosti její provoz. „Žádné informace jsme od vedení společnosti zatím neobdrželi. Vše funguje tak jak má
včetně společenských akcí, které se konají podle plánu. Pokud dostaneme oficiální vyjádření, pak o něm
budeme veřejnost neprodleně informovat,“ uvedl technický náměstek.
Zda Amadeus Real získá převahu ve společné firmě nebo přesvědčí partnery a Plzeň přijde o dům
kultury, se teprve uvidí. Plány třípodlažní budovy s komerční a kancelářskou plochou 9500 metrů čtverečních
byly ještě včera k vidění na internetových stránkách firmy. Ta navíc v těsné blízkosti domu kultrury vlastnila od
počátku 90. let budovu městských lázní. Po patnácti letech ji zchátralou prodala za 24 milionů korun italské
společnosti TWB. Nyní uvažuje, že by po dostavbě obchodního centra Aréna mohla vzniknout směrem k
městským lázním ještě administrativní budova a tím by byla zcela zastavěna pravá strana Denisova nábřeží.
„To jsou nyní jen úvahy,“ doplnil ale Jiří Hlinka.
Odbory plzeňské Škodovky vložily kulturní dům jako svůj majetek v březnu 1994 do společnosti Inwest
K. Získaly poloviční podíl, druhou polovinu měla firma Inwest Shop ze skupiny podnikatele Jaroslava Kokeše.
Po jejím krachu získala podíl Inwest Shopu firma Amadeus Real. Ta dosud vlastnila 49,5 procenta, zbytek má
třetí akcionář.
Foto popis| STUDIE. Centrum Arena, které by nahradilo Dům kultury Inwest, v představách projektantů.
Foto autor| FOTO: ARCHIV
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2009/02/04/a5f4910ab0a7095e1c29db4425f3c899.asp

Architekt: Už bojovat nebudu
4.2.2009

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 2 Kraj Plzeňský
(jak)

Miloslav Hrubec míní, že o demolici by mělo rozhodnout referendum
Plzeň - Pětadvacet let stojí v Plzni na rohu Americké třídy a Denisova nábřeží Dům kultury Inwest. Záměr
stavbu zlikvidovat se vynořuje znovu a znovu. To, že ho může nahradit rozsáhlé nákupní centrum, příliš
nepřekvapilo jeho autora - plzeňského architekta Miloslava Hrubce.
„Doneslo se to ke mně již před půl rokem. Primátor Rödl mi už tehdy řekl, že s tím město nic dělat
nemůže,“ říká zklamaně Hrubec. Osud jedné z jeho zásadních staveb mu lhostejný rozhodně není, i když ho
dnešní podoba kulturního domu příliš netěší. Z jeho původního návrhu z roku 1974 totiž byla kvůli nedostatku
peněz postavena jen necelá třetina. „Mělo vzniknout kulturně-komerční centrum s hotelem, kinem, byty,
obchody a kancelářemi,“ popisuje architekt. Komplex měl tak zcela vyplnit proluku směrem k dnešnímu Tescu a
navázat na řadu prvorepublikových domů na Denisově nábřeží.
Současný nedobrý stav budovy je podle něj výsledkem nekulturního a devastačního chování jejího
majitele. Miloslavu Hrubci vadí mimo jiné i necitlivě umístěné reklamy a poutače na fasádě stavby. To, že se jí
mezi Plzeňany říka Dům hrůzy u Radbuzy, ví. Název prý pochází od kolegů, kteří na rozdíl od něj před lety
neuspěli se svými návrhy v soutěži.
„Dál už bojovat nebudu. K demolici by se nyní měli rozhodně vyjádřit Plzeňané v referendu,“ říká na
závěr čtyřiasedmdesátiletý architekt.
Foto popis| MILOSLAV HRUBEC. Autor domu kultury ukazuje, jak měl podle původních plánů celý komplex
vypadat.
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Foto autor| FOTO: MAFA - J. BERVIDA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2009/02/04/147e24c0da2bcfc73c6e8fc1e22a9c2a.asp

4. Rok 2008
Atraktivní proluky v Plzni rychle mizí
7.3.2008

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 7 Z celé země
(ned)

Plzeň - Proluky na zajímavých místech v Plzni mizí. Zaplňují je nové budovy. Už přicházejí na řadu imimořádně
atraktivní místa přímo v historickém centru města. Například v Šafaříkových sadech nebo ve Veleslavínově ulici.
Radnice plánuje i zástavbu proluky vMalé ulici. V Šafaříkových sadech se začne stavět Palác Ehrlich s byty a
obchody, který projektoval známý architekt Bořek Šípek.
Tento trend nabírá na síle. „Dá se říct, že probíhá období zástavby proluk. Je to dobře, pokud se
zástavba nepřehušťuje a nezvětšuje problém s parkováním,“ prohlásila ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně Irena Vostracká.
Vzniknou budovy i na levém břehu Radbuzy?
Představitelé města zvažují možnost zastavět levý břeh Radbuzy mezi Mrakodrapem a Západočeským
muzeem. „Máme ověřovací studie, jak by bylo možné prostor využít,“ sdělila Vostracká.
Uvažuje se i o zástavbě proluky za bývalým kinem Hvězda. „Je to zajímavé místo mezi Tyršovou a
Fügnerovou ulicí. Je tam velký prostor,“ konstatovala Vostracká.
Znovu se také mluví o nápadu zbořit Dům kultury Inwest a nově využít oblast mezi pravým břehem
Radbuzy a obchodním domem Tesco. Za plány stojí pražská firma Amádeus. „Přemýšlíme, jestli se nevrátíme k
původnímu projektu stavby menšího obchodního centra mezi kulturním domem a Teskem,“ sdělil šéf
společnosti Amádeus Václav Klán.
Architekt Radek Dragoun připravuje budovy v proluce Veleslavínovy ulice na okraji sadů Pětatřicátníků.
„Prostor se nebude zastavovat celý. Plánujeme dům, kde by v přízemí byly nebytové prostory a v dalších
čtyřech podlažích zhruba třicet bytů,“ sdělil Dragoun.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy

http://archiv.newton.cz/mf/2008/03/07/47ce1730e7914ac9eff6e704c255280e.asp

Atraktivní proluky v Plzni rychle mizí
6.3.2008

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
(ned)

Plzeň - Proluky na zajímavých místech v Plzni mizí. Zaplňují je nové budovy. Už přicházejí na řadu i mimořádně
atraktivní místa přímo v historickém centru města. Například v Šafaříkových sadech nebo ve Veleslavínově ulici.
Radnice plánuje i zástavbu proluky v Malé ulici.
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V Šafaříkových sadech se začne stavět Palác Ehrlich s byty a obchody, který projektoval známý
architekt Bořek Šípek.
Bytové domy už vyrostly například ve Dvořákově nebo Majerově ulici ve čtvrti Bory. Zmizela řada proluk
ve čtvrti Slovany. Tam se nyní plánuje stavba komplexu bytových domů v proluce Koterovské ulice za radnicí
městské části Slovany.
A trend přitom nabírá na síle.
Zástavbu vítají, ale nesmí zvětšovat problém parkování „Dá se říct, že probíhá období zástavby proluk. Je to
dobře, pokud se zástavba nepřehušťuje a nezvětšuje problém s parkováním,“ prohlásila ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Představitelé města zvažují možnost zastavět levý břeh
Radbuzy mezi Mrakodrapem a Západočeským muzeem. „Máme ověřovací studie, jak by bylo možné prostor
využít. Chceme si udělat představu, co všechno by se tam mohlo objevit,“ sdělila Irena Vostracká. Ta
upozornila, že se v poslední době uvažuje o zástavbě proluky za bývalým kinem Hvězda. „Je to zajímavé místo
mezi Tyršovou a Fügnerovou ulicí. Je tam velký prostor a existuje několik námětů na využití,“ konstatovala
Vostracká.
Znovu se ale také mluví o nápadu zbořit Dům kultury Inwest a nově využít oblast mezi pravým břehem
Radbuzy a obchodním domem Tesco. Za plány stojí pražská firma Amádeus. „Ale nyní přemýšlíme, jestli se
nevrátíme k původnímu projektu stavby menšího obchodní centra mezi kulturním domem a Tescem,“ sdělil šéf
společnosti Amádeus Václav Klán.
Architekt Radek Dragoun připravuje pro soukromého investora projekt budovy, která se má stavět v
proluce Veleslavínovy ulice na okraji sadů Pětatřicátníků. „Prostor se nebude zastavovat celý. Plánujeme dům,
kde by v přízemí byly nebytové prostory a v dalších čtyřech podlažích zhruba třicet bytů,“ sdělil Radek Dragoun.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2008/03/06/c6e1186ec6258c96baafda2597e430a4.asp

Přibývá projektů na využití volných míst
6.3.2008

Téma: Magistrát města Plzně
Mladá fronta DNES Strana 3 Kraj Plzeňský
(ned)

NOVÉ DOMY A PLÁNY
Plzeň - Nevyužitá místa v zástavbě Plzně se plní a přibývá projektů na jejich využití. Vlevo nahoře je nový dům
v proluce v Majerově ulice ve čtvrti Bory. Vpravo nahoře je studie obchodního domu, který by mohl vzniknou
mezi obchodním domem Tesco a Kulturním domem Inwest. Vlevo dole je jedna ze studii na využití Anglického
nábřeží. Vpravo dole je studie, podle které má být zastavěna proluka na Koterovské ulici za radnicí městské
části Slovany.
Foto autor| FOTO: ARCHIV MAFA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2008/03/06/0e7ca2f98d7e80be1bb0fed4ecc01157.asp

Dům kultury jsem naplánoval jinak
19.1.2008
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Plzeňský architekt Miloslav Hrubec připomíná výhry i prohry své kariéry a radosti i bolesti soukromého života
Plzeň - Architekt Hrubec - obrazy, plastiky, architektura. Jednoduchý a přitom všeříkající název výstavy, kterou
najdete v Západočeském muzeu v Plzni. „Představuje výběr z obsáhlého díla plzeňského architekta Miloslava
Hrubce a je pozoruhodná nejen svým rozsahem a výjimečností prezentovaných prací, ale i zrcadlem
architektonického projektování posledních téměř padesáti let, říká mluvčí muzea Romana Němečková.
Miloslav Hrubec absolvoval pražskou fakultu architektury a pozemního stavitelství v roce 1959 a
nastoupil do Stavoprojektu v Plzni. Zde na sebe svými schopnostmi velice brzy upozornil, navíc měl to štěstí, že
začínal u nejlepšího plzeňského architekta Vladimíra Belšána. Ve Stavoprojektu pracoval až do roku 1987, kdy
byl nucen ze zdravotních důvodů odejít do invalidního důchodu. Během této doby se účastnil 32 soutěží, z nichž
jeho kolektiv získal sedm prvních cen.
Postavil sídliště Skvrňany i rozhlednu na Poledníku Za svůj profesní život realizoval Hrubec řadu staveb, mezi
něž patří série věžových domů v kraji, dům kultury v Plzni, sídliště Plzeň-Skvrňany, park Přátelství v plzeňské
části Slovany, náměstí v Přimdě či rozhledna na šumavském Poledníku. Dále je to množství interiérů veřejných
budov i rodinných domů a dřevěných plastik.
Ne všechny jeho práce jsou ale dnes oceňovány. I to na své výstavě připomíná. Nejbolavější je pro něj
případ Domu kultury Inwest, lidově zvaného Dům hrůzy u Radbuzy. „Z mého projektu byla dokončena jen
čtvrtina. Tady vidíte, jak to mělo vypadat celé,“ ukazuje na fotografie makety. V prostoru mezi domem kultury a
obchodním domem měla stát ještě impozantní výšková budova s kancelářemi, bankou, obchody a luxusními
byty. Chybí i další části. „K dokončení už nedošlo. A ten hanlivý název mu dala závist. Vymysleli ho kolegové,
kteří v soutěži neuspěli a náramně se to ujalo. Dneska je kulturák ve stavu, že by člověk plakal,“ poznamenává
Miloslav Hrubec hořce.
Vzpomínka na syna Architektonické realizace ale tvoří jen jednu část výstavy. Další je věnována zálibám a
koníčkům Miloslava Hrubce, jako jsou stará auta a malování krajiny. Připomíná tu však také svou největší
životní bolest: ztrátu syna Pavla, který v den svých šestnáctých narozenin, týden před Vánocemi roku 1974,
podlehl rakovině. „Vystavil jsem tu jeho práce, které dokládají, že měl potenciál. Byl nesmírně tvořivý. Kdyby tu
dnes byl, bylo by to pro mne lepší. Měl bych se o koho opřít,“ říká architekt a hlas se mu zachvěje. V těžké
situaci mu pomohla práce, ale hlavně záliby. „Stará auta, to je moje! A lodě. Manuální práce, kdy si člověk
trošku hraje,“ ukazuje Miloslav Hrubec na snímky na prvním panelu, které dokumentují právě tyto jeho koníčky.
Dalším způsobem relaxace je pro něj malování. „Venku si to jen naskicuju a maluju pak doma,“
poznamenává. Přestože objektem jeho malířského zájmu jsou krajinné scenérie, snem Miloslava Hrubce je
obraz abstraktní. „Tady jsou reálné věci - Rejštejn, Šumava a podobně a tamhle jsou mé snahy o abstrakci,“
ukazuje.
Foto popis| ARCHITEKT-UMĚLEC. Výstava obrazů, plastik a architektury Miloslava Hrubce (na snímku) potrvá
v Západočeském muzeu v Plzni do 17. února.
Foto autor| FOTO: MAFA - DANIEL BERAN
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

http://archiv.newton.cz/mf/2008/01/19/b66651427f6445e5a39bd2bbcc37f5c2.asp
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