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TISKOVÁ ZPRÁVA
Předposlední etapa regenerace druhého nejlidnatějšího mariánskohorského sídliště 
je u konce

Ve druhém lednovém týdnu nového roku byla za přítomnosti zástupců mariánskohorské radnice 
kolaudována už čtvrtá etapa regenerace sídliště Vršovců. Oprava předposlední části druhého 
nejlidnatějšího sídliště v našem obvodu začala v srpnu 2017. „Celkový rozpočet čtvrté etapy se 
pohyboval okolo sedmi milionů korun. Podařilo se nám ale získat dotaci z ministerstva pro místní 
rozvoj, která pokryje část nákladů. Zbytek hradíme z vlastního rozpočtu,“ říká starostka obvodu 
Liana Janáčková.

V rámci aktuální etapy regenerace, která se dotkla oblasti mezi domy číslo 4 a 6, byla provedena 
oprava komunikace v ulici Vršovců. Nově mohou řidiči využívat 25 parkovacích míst, chodci pak 
procházejí po spravených ale také nově vybudovaných chodnících. Jako v každé etapě se 
nezapomnělo ani na pouliční osvětlení a sadové úpravy. Obyvatelé sídliště se mohou v letních 
měsících těšit například na kvetoucí záhony. Zrekonstruováno bylo i zastřešené stání pro 
kontejnery a došlo také na zřízení nového stání na dva kontejnery. 

„Co obyvatele určitě potěší ze všeho nejvíc, jsou oprava stávajícího asfaltového hřiště, které jsme 
navíc oplotili a nechali na něm postavit dva koše na basketball. Nebo zbudování úplně nového 
workoutového hřiště pro dospělé. Workout je teď velmi moderní a využívá jej mnoho lidí. Sídliště 
velikosti Vršovců je určitě vhodným místem, kde si najde uplatnění,“ popisuje starostka. Na své si 
ale přijdou i malí obyvatelé. Navštěvovat mohou nové pískoviště a skluzavku.

Poslední, pátá, etapa regenerace sídliště Vršovců přijde na řadu pravděpodobně už v letošním 
roce. V návrhu se počítá s opravou ulice Václavské v úseku od restaurace Šatlava až po ulici 
Vršovců, v rámci rekonstrukce dojde na spravení parkovacích míst a zbudování několika nových. 
Dokončena bude také oprava zbývajících chodníků v oblasti. „V poslední etapě počítáme také 
s výstavbou senior parku, tedy místa, kam osadíme cvičební prvky speciálně určené pro seniory. 
Dalo by se říct, že tak nejen uzavřeme rekonstrukci celého sídliště, ale také umožníme vyžití 
v oblasti všem věkovým kategoriím. Na sídlišti totiž najdete hřiště pro nejmenší, různá hřiště a 
zpevněné plochy pro teenagery, workout a senior park. Každý si přijde na své!“ uzavírá Janáčková.
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