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Práce na rušné plzeňské třídě začnou už za necelý měsíc a potrvají do listopadu tohoto roku
Petr Ježek
redaktor MF DNES
PLZEŇ Desátého července začnou
stavební dělníci pracovat na rozšíření Karlovarské třídy v Plzni. Ve směru do centra od křižovatky u Lékařské fakulty až po odbočení na mimoúrovňový kruhový objezd známý mezi Plzeňany jako Rondel silnici rozšíří o třetí jízdní pruh.
Ten bude vyhrazený pro záchranářská vozidla a autobusy městské
hromadné dopravy.
„Nejprve budeme kácet náletové
dřeviny ve svahu vedle komunikace, kam se bude vozovka rozšiřovat. Kvůli stavbě je nutné zúžení stávající komunikace. Ve směru do
centra zůstanou dva pruhy, jeden
bude široký 3,25 metru, druhý
bude mít 2,5 metru. Délka takto
upraveného úseku bude asi půl kilometru,“ uvedl Martin Mokrý ze společnosti Berger, která bude zatíženou mezinárodní silnici rozšiřovat.
Řidiči ale zpočátku nemusejí stav-

Karlovarská dostane třetí
pruh pro MHD a záchranáře

baře vůbec zaregistrovat. Hodně
přípravných prací budou dělat ve
svahu, kam ze silnice není příliš vidět. Kromě prořezávky keřů a odstranění překážejících stromů budou upravovat plynovod, prodlužovat kanalizaci i vodovod, pokládat
nové kabely pro veřejné osvětlení
nebo řízení semaforů v křižovatkách.
„Kvůli rozšíření vozovky musíme
také upravit podchod u křižovatky
s Boleveckou ulicí nebo kolektory.
Součástí stavby jsou i tři nové sloupy pro trolejové vedení. Jen pro
představu, vrty pro jejich ukotvení

budou mít v průměru jeden metr a
hluboké budou osm až deset metrů. Na to budeme používat speciální vrtnou soupravu,“ popsal Martin
Mokrý.
Až stavbaři zúží jízdní pruhy, fréza vzápětí odebere horní asfaltovou vrstvu na pravém okraji silnice, kde v té době už auta nebudou
jezdit. To je kvůli propojení původní silnice a její rozšířené části.
Stavbaři předpokládají, že první
autobusy a záchranářská auta začnou třetí pruh využívat v průběhu
listopadu letošního roku.
Jenže tím stavební práce v tomhle

nalizací bude muset být po dobu
opravy uzavřený. S ohledem na nestálost počasí v listopadu a prosinci
jsme rozhodli, že práce na kanalizaci budou zahájené v dubnu příštího
roku,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Kateřina Chmelíčková.
I v této době by měl být ve směru
do centra Plzně zachovaný provoz
ve dvou jízdních pruzích. Kromě
nového pravého pruhu by měl být
otevřený i současný levý jízdní
pruh, neprůjezdný bude jen prostřední, pod kterým vede kanalizace.
Až vodaři z Karlovarské třídy odje-

dou, vrátí se na ní na několik dnů
ještě silničáři. „Práce jsou zkoordinované tak, abychom po dokončení opravy kanalizace mohli položit
v celém úseku nový asfaltový koberec,“ řekl náměstek ředitele plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a
dálnic Michal Syřínek.
V příštím roce dostane třetí jízdní
pruh ve směru do centra i kompletně opravovaný most generála Pattona. Rozšíření silnice bude na úkor
velmi širokého a chodci nepříliš využívaného chodníku. V letošním
roce stavbaři omladí most ve směru z centra na Lochotín.

Sympozium Umělci sochají v Prazdroji Barman zakázal hostovi
cigaretu, dostal rány pěstí

Kraj zaplatí
v Brdech hlásiče
pro zajištění
bezpečnosti

Fakta
Třetí pruh na Karlovarské
zahájení prací: 10. července 2017
zprovoznění: listopad 2017
délka úseku: zhruba 500 metrů,
od křižovatky u Lékařské fakulty po
odbočení na Rondel
stavitel: Berger Bohemia
úseku neskončí. Vodaři připravují
rekonstrukci kanalizace, která
vede pod stávající silnicí. „Práce se
budou provádět bezvýkopovou
technologií, ale jízdní pruh nad ka-

PLZEŇ Několik ran pěstí utržil v pátek večer barman jedné z plzeňských restaurací poté, co upozornil
hosta, že v podniku nesmí kouřit.
Napadení zaznamenala kamera.
Útok se odehrál před půlnocí v
podniku v Kollárově ulici. Host si
sedl k baru, objednal si pivo a po
chvíli si zapálil cigaretu. Barmanka
ho požádala, aby cigaretu uhasil,
ale muž odmítl. Pak se do situace
vložil šestadvacetiletý barman, který hosta požádal, aby kouřil jen venku před podnikem.
„Host tedy podnik opustil, ale po
chvíli se k baru vrátil a fyzicky napadl barmana,“ popsala mluvčí plzeňské policie Veronika Hokrová.
Pro server krimi-plzen.cz barman
uvedl, že mu host ještě před útokem vyhrožoval.
„Říkal mi, že mě zabije, že mi
ukopne hlavu, že si mě najde a tak
dál. Už jsem viděl, že je fakt divnej,
tak jsem vzal telefon a volal kolego-

vi, že mám problém na baru. Muže
jsem si nijak nevšímal, protože mě
nenapadlo, že by byl schopen napadnout mě v plné hospodě lidí,“
řekl barman.
Na kamerovém záznamu je jasně
vidět, že mu útočník uštědřil několik ran pěstí. Podle serveru krimi-plzen.cz kolegovi přiběhla jako první
na pomoc kuchařka, která agresora
strhla na zem. Pak už přiběhli další
lidé, kteří jí pomohli a hosta z podniku vyhodili. Videozáznam incidentu se objevil na internetu i v televizi, útočník se na něm poznal a
sám se přihlásil na policii.
Záchranáři v baru nezasahovali,
barman si zajistil lékařské ošetření
sám. Jeho zranění podle všeho nejsou vážná, protože policie případ
vyšetřuje jako přestupek proti občanskému soužití. Devětatřicetiletému útočníkovi tak hrozí nejspíše
jen pokuta. (pp)
video na plzen.idnes.cz

STRAŠICE Plzeňský kraj chce letos
instalovat na svém území CHKO
Brdy hlásiče pro zajištění bezpečnosti. Prvních jedenáct krabiček s
tlačítkem pro vyslání nouzové zprávy umístí na podzim na frekventovaných křižovatkách cest, u cedulí
s mapami, na takzvaných traumabodech. „Systém přijde na jednotky milionů korun,“ řekl náměstek
hejtmana Ivo Grüner (ČSSD).
Budou určené pro případy nehod, úrazů a hledání lidí, kteří se
ztratí. Turista se z hlásičů dovolá na
tísňovou linku 112 a operační středisko přesně uvidí, kde je. CHKO
Brdy se před 1,5 rokem otevřela turistům po zrušení vojenského prostoru. Není pokrytá signálem mobilních operátorů. Podle Grünera je
tam pohyb nebezpečný, pouze se o
tom moc nemluví. (ČTK)

Poslední strategické pozemky
průmyslové zóny jsou na prodej

Klíčení, Sucho – krajina žízní,
Tíha, Permanentní skon. To
jsou názvy jen části soch, které
právě vznikají na nádvoří
Prazdroje v rámci sympozia
střední umělecké školy Zámeček v Plzni. „Naši kamenosochaři si sahají doslova na dno svých
sil, protože je to fyzicky velmi
náročná práce, navíc na sochy
mají deset dní a vedra jsou velká. V Prazdroji pracuje třeba
šestnáctiletá studentka, která
nevyrůstala v prostředí těžké fyzické práce a není tedy na dřinu

školená, ale držím všem palce,“
popsala spolumajitelka školy Renata Šindelářová. Pokud přijde
kamenosochaře povzbudit plzeňská veřejnost, budou mít
podle Šindelářové radost. Zájemci mohou také na webových
stránkách akce hlasovat o nejpovedenější sochu. Vyhlášení
bude v pátek v 17 hodin v pivovaru. Vznikne sedm soch, na
každé pracují dva až tři umělci.
„Na sochách pracují skoro všichni kamenosochaři ze Zámečku.
Není jich totiž moc. A aby škola

obor zachránila, musela zrušit
školné. Jsme rádi, že se záchrana podařila,“ popsala Šindelářová. Sochy by podle ní mohly být
rozmístěné na veřejných místech v Plzni, což navrhuje
Prazdroj, který akci financuje.
Na otázku, jestli se dají sochy za
tak krátkou dobu stihnout, odpověděla, že je sama napjatá.
„Vedra jsou strašná. Ale je úžasné, jak studenti před zraky návštěvníků pivovaru dřou,“ komentovala Šindelářová. (jis)
Foto: Ladislav Němec, MAFRA

KLATOVY Klatovy prodají poslední dva strategické pozemky uprostřed své průmyslové zóny. Sedmnáctihektarová industriální plocha
Pod Borem tak bude zaplněná.
Zhruba čtyřhektarový pozemek získá firma Aerotech, významný dodavatel dílů pro letecký a kosmický
průmysl, který působí v Klatovech
už dvanáctý rok, ale potřebuje rozšířit výrobu. „Už začali se stavebními pracemi a je pravděpodobné, že
příští rok bude hotovo,“ řekl Rudolf Salvetr (ODS), starosta druhého největšího města v Plzeňském
kraji s 22 500 obyvateli.
„Zabývají se vesmírným programem Evropské kosmické agentury.
Je to pro nás mimořádně důležitý
investor. Vyrábí produkty s velkou
přidanou hodnotou a mají tam šanci najít uplatnění mladí z průmyslovky a také absolventi technických
oborů vysokých škol,“ uvedl. V Klatovech tak pro ně vznikne zhruba
stovka nových pracovních míst. Aerotech Czech, který má mateřskou
firmu v bavorském Peissenbergu,
má dnes kolem 80 lidí a cílový stav
by mohl být až kolem 200.
Druhý, také zhruba čtyřhektarový
pozemek, získala firma Accolade,
český investor do průmyslových nemovitostí, který pronajímá v Plzeňském kraji výrobní haly v Panattoni
Parku Stříbro a chystá velký projekt

v plzeňských Liticích. „Zatím nevíme, kdo tam (v nových halách) přesně bude. Ale zastupitelstvo si stanovilo jasnou podmínku, že bude
schvalovat prvního nájemce těchto
prostor, tedy druh výroby,“ uvedl.
Město si dalo podmínku, že to musí
být výroba, ne sklady.
„Dneska nejde o to zaměstnat
stovky lidí, protože to ani není příliš možné. Jde nám ale hlavně o to,
což Aerotech jednoznačně splňuje,

aby to byla kvalifikovaná pracovní
místa,“ uvedl starosta.
Oba investoři mají zatím smlouvu
o smlouvě. Teprve až zkolaudují,
tak jim město pozemky odprodá.
Plně zasíťované je nabízí trvale za
cenu 320 korun za metr čtvereční.
„Zohledňovaly se náklady, které
město mělo se zasíťováním,“ řekl
Salvetr. Suma, za níž město plochu
zóny koupilo od státu, nebyla do
ceny zahrnuta. (ČTK)

Průmyslová zóna Klatovy prodají poslední dva strategické pozemky své průmyslové zóny. Jeden z nich získá firma Aerotech. Foto: M. Chaloupka, ČTK

