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TISKOVÁ ZPRÁVA
Regenerace sídliště Vršovců pokračuje

V Mariánských Horách se začala realizovat již třetí etapa regenerace sídliště Vršovců. První 
dvě etapy s sebou přinesly opravu páteřního chodníku protínajícího sídliště, zkrášlení jeho 
blízkého okolí, vybudování dětského hřiště nebo například opravu zídky za restaurací Varna. 
Probíhající stavba v celkové hodnotě více než pět a půl milionů korun, v rámci které další část 
druhého nejlidnatějšího sídliště v našem městském obvodu mění a modernizuje svou tvář,  začala 
v červenci a bude trvat až do poloviny října letošního roku. 

„Chtěli jsme tuto etapu revitalizace financovat z dotací ministerstva místního rozvoje. To by celou 
regeneraci významně urychlilo. Naše žádost ale bohužel skončila pod čarou a tak si v tuto chvíli 
musíme vystačit s financemi z vlastního rozpočtu. Rozhodně se ale nevzdáváme a čekáme na další 
výzvu, do které bychom se mohli s žádostí o dotace opět přihlásit,“ říká starostka městského obvodu
Liana Janáčková.

V rámci aktuálně realizované etapy regenerace sídliště Vršovců bude vybudována nová parkovací 
plocha se šestnácti místy pro stání a opraveno stávající parkoviště, kde bude 46 parkovacích míst, 
z toho čtyři stání pro invalidy. Chodníky okolo domů číslo 2 a 4 se dočkají kompletní rekonstrukce. 
Obyvatelé se ale mohou těšit také na nové pískoviště, streetballové hřiště a zbrusu nový mobiliář. 
Ten zahrnuje například lavičky, odpadkové koše nebo lépe řešený systém veřejného osvětlení. 
Projekt nezapomíná ani na terénní a sadové úpravy, které dokreslí novou tvář celého sídliště 
a vytvoří zóny pro možnost relaxace a setkávání se se sousedy.

Vzhledem k realizaci třetí etapy regenerace se začala projekčně připravovat čtvrtá –  předposlední –
část regenerace. Ta by podle starostky Janáčkové mohla být podle možností městského obvodu 
zahájena v příštím roce. „Čtvrtá etapa bude jako ty minulé obsahovat reorganizaci a doplnění 
parkovacích stání, úpravy chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení a například také vybudování 
dětského koutku s pískovištěm,“ přibližuje autorka projektu regenerace architektka Iva Seitzová. 
Dodává také, že po uskutečnění této etapy zbývá ještě pátá poslední, která by mohla přijít na řadu 
v roce 2018, ale její realizace bude opět záviset na finančních možnostech městského obvodu.
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