Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: líně (označení)

pro zasedání dne: 12.9.2022

Ve věci: Průmyslová zóna Líně
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu tohoto usnesení ve věci projektu průmyslové zóny Líně.

II.

Nesouhlasí
- s vybudováním dálničního sjezdu a jeho napojením na komunikaci
Novoveská
- s výstavbou ubytovacích kapacit pro průmyslovou zónu na území Městského
obvodu Plzeň 10 - Lhota.

III.

Žádá
město Plzeň a Plzeňský kraj, aby informovali vedení Městského obvodu Plzeň
10 – Lhota o všem ve spojitosti s průmyslovou zónou Líně.

IV.

Ukládá
starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o přijatém usnesení město Plzeň a
Plzeňský kraj.

termín: 30.09.2022

__
Zprávu předkládá:

Hončarová

Zprávu zpracoval dne:

4.9.2022

starostka

Obsah zprávy projednán s
220912_líně
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 12.9.2022 ve věci
„Průmyslová zóna Líně“

1. Název problému a jeho charakteristika

Záměr výstavby průmyslové zóny Líně a s ním spojené dopady na MO 10.
2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

Plzeňský kraj ve spolupráci s ČR zvažuje revitalizaci brownfieldu letiště Líně,
kde by mělo dojít k výstavbě průmyslové zóny gigafactory, továrny na výrobu
autobaterií do elektroaut. PK již před lety zveřejnil studii využití tohoto území, ve
kterém kromě průmyslové zóny by měl vzniknout vědeckotechnický park či
univerzitní kampus.
Záměr počítá se zprovozněním dálničního sjezdu v obou směrech, tedy na Líne
i Lhotu. K jeho napojení by mělo dojít přes motokáry na komunikaci
Novoveskou. Plzeňský kraj ve svých připomínkách k návrhu vlády zmiňuje také
výstavbu ubytovacích kapacit na území Lhoty. Mluví se o 5000 pracovníků jen
pro průmyslovou zónu. Vzhledem k 3% nezaměstnanosti v lokalitě Plzně by
tento krok znamenal příliv neplzeňských pracovníků, s velkou pravděpodobností
cizích státních příslušníků.
3. Předpokládaný cílový stav

Odeslání dopisu na město Plzeň a Plzeňský kraj.
4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno jiné řešení.
5. Doporučená varianta řešení

Viz. návrh usnesení – bod II a III.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Přílohy
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