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TISKOVÁ ZPRÁVA
Regenerace sídliště Vršovců pokračuje

Poté, co byla na podzim loňského roku dokončena dlouholetá regenerace sídliště Fifejdy I, začala 
mariánskohorská radnice s regenerací sídliště Vršovců. „Loni jsme nechali vybudovat páteřní 
chodník vedoucí napříč sídlištěm, který je doplněný o dětské hřiště a hrací prvky, v těchto dnech 
probíhá dokončování prací v prostoru za restaurací Varna a nejbližším okolí a v příštím roce 
bychom například rádi v severovýchodní části sídliště vybudovali parkoviště a rozšířili tak počet 
parkovacích míst,“ řekla starostka Liana Janáčková. Podle jejích slov aktuálně pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky zpracovává komplexní projekt na celkovou regeneraci sídliště Vršovců 
architektka Iva Seitzová, která projektovala i úspěšnou regeneraci Fifejd. Projekt by měl být hotový 
nejpozději začátkem příštího roku, kdy se začínají podávat žádosti o dotace na ministerstvu pro 
místní rozvoj. 

Předpokládaný rozpočet na regeneraci je 25 milionů korun a bez dotací se obvod neobejde. „Pokud 
bychom měli vše hradit z vlastního rozpočtu jako dosud, bude nám regenerace trvat o několik let 
déle, protože finanční možnosti městského obvodu jsou omezené. Kdybychom dosáhli na dotace, 
vše by se uspíšilo a regeneraci bychom mohli po jednotlivých etapách zvládnout ještě během tohoto
volebního období. Bohužel podmínky pro podávání žádostí se změnily, žadatelů bude více a tak 
šance na získání finančních prostředků od státu je menší. Přesto věříme, že se nám alespoň 
částečně podaří uspět,“ dodala Liana Janáčková. 

Na zregenerovaném sídlišti přibudou nová místa nejenom pro děti, ale také pro dospívající mládež 
a seniory. Budou vylepšeny komunikace rekonstrukcí chodníků do dlažby, upravena zeleň a hlavně 
se zvýší počet parkovacích stání pro automobily. V rámci příprav projektu radnice komunikovala 
s obyvateli sídliště, kteří se postupně vyjadřovali k jednotlivým částem regenerace. Své požadavky 
a názory měli možnost vyjádřit prostřednictvím ankety, proběhlo ale také několik osobních setkání 
se zástupci vedení radnice, kde se o jednotlivých podnětech diskutovalo. „Byli jsme rádi, že se 
občané do diskuze zapojili. Regeneraci realizujeme takovým způsobem, aby přinesla užitek nejen 
nám, ale i dalším generacím, v tomto ohledu je pro nás názor lidí, kteří na sídlišti bydlí, velmi 
důležitý,“ uzavřela starostka.
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