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TISKOVÁ ZPRÁVA
Začala čtvrtá etapa regenerace sídliště Vršovců 

V loňském roce byla zrealizována třetí etapa regenerace sídliště Vršovců, která v úseku mezi 
domy číslo 2 a 4 navázala na předchozí dvě etapy. V rámci všech tří etap už byl na druhém 
nejlidnatějším sídlišti v obvodu vybudován například páteřní chodník, který protíná celé sídliště, 
nebo opravena zídka za restaurací Varna. Každá etapa také přinesla terénní a sadové úpravy, 
v rámci naposledy uskutečněné etapy třeba došlo i na břeh viditelný z ulice Přemyslovců. Třetí 
etapa ale nebyla jen o zeleni. V rámci její realizace nechal obvod spravit chodníky okolo domů, 
vybudovat pískoviště pro děti a streetballové hřiště. Obyvatelé se také dočkali nového mobiliáře, 
včetně nového systému osvětlení. „Je jen škoda, že nemůžeme zrekonstruovat dům, který je vidět 
z ulice Přemyslovců a který do třetí etapy spadá. Je totiž v soukromém vlastnictví, takže s jeho 
stavem nic nezmůžeme, i když nám jeho vzhled kazí podobu revitalizovaného sídliště,“ řekla 
starostka obvodu Liana Janáčková.

Čtvrtá, předposlední, etapa regenerace byla zahájena na konci prázdni předáním stavby. 
Revitalizace se tentokrát dotkne území mezi obytnými domy číslo 4 a 6 až po křižovatku s ulicí 
Václavskou. „Oprava tohoto úseku bude stát něco přes sedm milionů korun. Podařilo se nám 
získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, která nám pokryje část celkových nákladů, zbytek 
uhradíme z rozpočtu našeho obvodu. Jsme rádi, že jsme dotaci získali, protože to snížilo finanční 
nároky na náš rozpočet, a tím urychlilo začátek této etapy,“ podotkla starostka. Tato část celkové 
regenerace sídliště přinese opravu chodníků v okolí domů a rekonstrukci vozovky. Jako v pokaždé 
bude ošetřena zeleň. Obyvatelé se ale také mohou těšit na několik novinek. Vedení radnice nechá 
zbudovat nové pískoviště nebo oplotit stávající hřiště, aby nehrozilo, že budou balony létat na 
cestu a podobně. „Podle našeho mínění sklidí velký úspěch také vybudování workoutového hřiště, 
protože ta jsou teď mezi lidmi velmi oblíbená, a prostor sídliště, kde žije mnoho lidí, přímo vybízí 
k vybudování něčeho podobného,“ doplnila starostka.

Opravena budou rovněž parkovací místa, jejich počet vzroste na 29. Termín ukončení čtvrté etapy 
je naplánován na listopad letošního roku. Po dokončení zbývá na sídlišti Vršovců realizovat ještě 
poslední, pátou etapu revitalizace. Potřebná projektová dokumentace pro tuto etapu se 
momentálně zpracovává.
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