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TISKOVÁ ZPRÁVA!
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Mariánské Hory a Hulváky se neustále mění k lepšímu!
!

Nejen velké a dlouhodobé projekty, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky permanentně
zabezpečuje také drobné opravy a rekonstrukce, které jsou pro pohodlný a kvalitní život zapotřebí.
Z výše uvedených se aktuálně jedná například o tyto:!
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Na ulici Karasova v Mariánských Horách je nový chodník!

!

Kořenový systém stromové aleje rostoucí dlouhá léta pod
chodníkem na Karasově ulici zvedal dlaždice původního chodníku
do takové míry, že na mnoha místech, zejména v posledních
měsících, prakticky bránil chodcům po chodníku bezpečně
procházet. Městský obvod se proto na doporučení odborníků
rozhodl provést generální opravu daného území, nechal odstranit
přestárlé stromy a vybudoval chodník nový. “Je častým jevem, že
stromořadí mezi cestou a chodníkem narušuje strukturu chodníků.
Jedním z takových příkladů byl i chodník na Karasově ulici u
Obchodní akademie, který již byl téměř neprůchodný. Proto jsme se
rozhodli jej opravit,” potvrdil místostarosta Jiří Jezerský. Nový
chodník bude sloužit nejen obyvatelům domů na ulici Karasova, ale
také studentům střední a vyšší odborné školy, která na ulici
Karasova sídlí. Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné
školy sociální Eva Kazdová potvrdila, že opravu chodníku ocení
zejména ti studenti, kteří využívají šatny u vrátnice školy od parku.
“Jsme rádi za jeho opravu a věřím, že opravu chodníku uvítali také
občané, kteří bydlí v blízkosti parku. My jsme chodník před hlavním vchodem školy rekonstruovali
asi před třemi lety,” uvedla ředitelka. Vedení obvodu plánuje v následujícím roce zrekonstruovat
řadu dalších chodníků, a v mnoha případech zároveň také již dlouhodobě žádá Statutární město
Ostrava o spolupráci při financování nákladných oprav, na které v rozpočtu městského obvodu
nezbývají finanční prostředky. “Samozřejmě bychom nejradši opravili úplně všechny chodníky a
cesty, které v našem obvodě máme. Bez podpory úředníků z magistrátu a ochoty vedení města
vyjít vstříc našim žádostem vybraná místa pouze vlastními prostředky zrekonstruovat bohužel
nedokážeme,” dodal radní obvodu Patrik Hujdus.!
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Nová kontejnerová stání!
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V Mariánských Horách a v Hulvákách přibudou nová kontejnerová stání. Díky spolupráci se
společností OZO Ostrava, která našemu městskému obvodu poskytla finanční prostředky ve výši
122 tisíc korun na rozšíření, vybudování a opravu kontejnerových stání, již nebudou kontejnery na
odpadky stát na chodnících a trávě, ale na speciálním místě k tomu určeném. Realizace celkem 11
nových kontejnerových stání proběhne ještě do konce letošního roku na ulicích Hany Kvapilové,
Jahnova, Klicperova, Nájemnická, Raisova, Šimáčkova, Fráni Šrámka, Jasinkova, Matrosovova a
U Nových válcoven.!
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Více místa na parkování mezi domy!!

!

Ve vnitrobloku domů na ulicích Klicperova, E. Filly, Přemyslovců a Závišova byla vybudována nová
odstavná parkovací stání pro pět osobních vozidel. Jedná se o první fázi výstavby v dané lokalitě,
která má za cíl ulehčit obyvatelům blízkých domů, ale také ostatním motoristům z okolí, parkování
jejich automobilů. V rámci fáze druhé, která je plánovaná na rok 2014, přibude dalších osm
odstavných parkovacích stání, z toho
jedno pro majitele průkazu ZTP.
“Odstavná parkovací stání umístěná
do vnitrobloku Klicperova byla jedna
z mála možných variant, kde je v
rámci našeho městského obvodu
technicky reálné tato stání vybudovat.
Ulehčí život řidičům, kteří často
nemají kam svůj vůz postavit a v
dané lokalitě by navíc mohla pomoci
snížit výskyt bezdomovců, kteří zde v
minulosti rádi vykonávali své potřeby
a bývalý dvorek prakticky používali
jako veřejné toalety,” dodal radní
Patrik Hujdus. !
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(Fotografie zachycuje realizaci odstavných parkovacích stání. V současné době práce ukončeny a
parkovací stání plní svou funkci.)!
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Retardér na ulici Baarova byl odstraněn!
!

Vedení městského obvodu nechalo odstranit retardér na ulici Baarova. Vyšlo tak vstříc žádosti
obyvatelů domů, v jejichž blízkosti se retardér nacházel. Občané v ní upozornili na to, že zařízení
neplní zcela svou funkci, protože řidiči motocyklů jej bez snížení rychlosti objíždějí a po přejezdu
těžkých nákladních vozů přes retardér se jejich domy otřásají. “Rozhodně nechceme, aby lidem
retardér komplikoval život a rozhodli jsme se jejich žádosti vyhovět obratem,” uvedla starostka
Liana Janáčková. Dodala také, že bude společně s radou městského obvodu a pracovníky úřadu
na úseku místního hospodářství a dopravy hledat jiný vhodnější způsob, jak zajistit bezpečný
provoz na ulici Baarova před křižovatkou s ulicí Korunní a přilehlou obytnou zónou.!
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Mgr. Patrik Hujdus!
radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky!
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tel.: 776 271 626!
email: patrik@hujdus.cz!
www.hujdus.cz!
www.marianskehory.cz
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