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Vážení spoluobčané, představujeme náš pohled na následující období 
a hlavní směry, které chceme podporovat.

Velké investiční akce, které jsou v současné době v realizaci (například 
rekonstrukce parku v areálu kláštera), nebo které se budou realizovat v roce 
2015 (průtah I/27 městem) sníží možnosti města financovat rozvoj z vlastních 
zdrojů. I díky novému rozpočtovému určení daní se sice zvedly příjmy, ale 
určitě nepůjde financovat rozvoj bez potřeby čerpat další finanční zdroje (úvěr, 
dotace z EÚ a z dalších zdrojů).

Jednoznačně pozitivní dopad na další rozvoj města vidíme v dokončení 
projektů v areálu kláštera (Centrum stavitelského dědictví, Cesty klášterem 
- stezky k poznání). Měli bychom být připraveni i na to, jak tento potenciál 
využít. Nastavené vztahy s Ministerstvem kultury, NTM a NPÚ nám k tomu 
vytváří veškeré předpoklady.



DOKONČENÍ AKTUALIZACE 
STRATEGICKÉHO PLÁNU 
A ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
(MĚSTO PLASY A PŘIDRUŽENÉ OBCE)

PLASY – CENTRUM VZDĚLANOSTI

Směr technického vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné 
škole Plasy přivede studenty do Plas a současně umožní přístup 
k technickému vzdělávání dětí i občanů Plas. Máme jedinečnou 
příležitost vytvořit podmínky pro rozvoj oboru, po kterém je dnes 
na „trhu“ práce největší poptávka. Můžeme využít již vybudo-
vané vztahy se Západočeskou univerzitou, klastrem Mecha-
tronika, Plzeňským krajem a NTM.

PLASY – KULTURNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je možné vytvořit celkovou 
koncepci využití jak areálu kláštera, tak Velké louky. Důležitým 
předpokladem je vyřešit majetkové poměry na Velké louce. 
Vytvořená koncepce nám umožní najít dotace na rekonstrukci 
areálu Velká louka (nejen řešit havarijní stav zázemí na Velké 
louce), ale i na dokončení rekonstrukce parku v areálu kláštera, 
jehož jedna etapa již začala. Dalším naším cílem je i využití po-
tenciálu 200. výročí „Vídeňského kongresu“. Součástí této aktiv-
ity je i rekonstrukce hrobky. Jde o koordinaci záměru „Rok Met-
ternicha (2015)“ jak s Ministerstvem kultury, tak i s Plzeňským 
krajem. Nedávné úmrtí významného plaského rodáka Richarda 
Sporky by město Plasy nemělo nechat bez povšimnutí. 

Spolu s jeho rodinou se budeme snažit založit v Plasích novou 
tradiční akci. V rámci projektu Plzeň 2015 je možné využít mar-
ketingový potenciál akcí pro propagaci města.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci činnosti komise životního prostředí byla zpravována 
řada námětů, které je možné postupně realizovat (rekonstrukce 
alejí – například topolová alej u rybníka, Alej vzdechů, atd.).

PODPORA SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Bude nutné vyhodnotit a přehodnotit způsob financování, 
principy přidělování finančních prostředků a následně kon-
troly využití poskytnutých prostředků. V oblasti práce s mládeží 
považujeme za důležitou spolupráci všech zúčastněných orga-
nizací a spolků s cílem netříštit síly a finanční podporu směřovat 
efektivně jak na podporu provozu, tak i na jasně definované 
projekty. (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM Kopretina, Městská knihovna 
Plasy, TJ Sokol).

PODPORA PODNIKÁNÍ
Aktivity v oblasti rozvoje turistiky, kulturní akce přesahující 
významem Plasy, zvyšují poptávku v oblasti služeb spojených 
s turistickým ruchem. 


