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Parkoviště na sídlišti Fifejdy 1 slavnostně otevřeno!
!

Ve čtvrtek 28. listopadu bylo slavnostně otevřeno nově vybudované parkoviště na sídlišti Fifejdy 1,
které se nachází před areálem bývalé Budoucnosti u Novinářské ulice. Slavnostního otevření se
účastnila starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková, místostarostové Jiří Boháč, Jiří
Jezerský a další členové vedení městského obvodu společně se zástupci dodavatelů stavby firem
Mičulka a Arbor Moravia, novinářů a přihlížejících občanů. “Oproti původnímu a již nevyhovujícímu
parkovišti se pro potřeby občanů vystavělo parkoviště zcela nové, dobře zorganizované a mnohem
kapacitnější. Počet parkovacích míst se zvýšil na 67, přičemž 4 místa z tohoto počtu jsou
vyhrazena pro majitele průkazů ZTP,” uvedla v rámci slavnostního otevření parkoviště starostka
Liana Janáčková a dodala, že nedílnou součástí akce je také výsadba nové zeleně a na jaře
příštího roku osazení městského mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů a dalšího zařízení.!

!

V rámci rekonstrukce parkoviště byl nový
povrch dlažby proveden také na ulici
Jiřího Trnky a to v úseku od tzv. doliny až
po vyústění na ulici Novinářskou. Jedná
se o předposlední realizovanou etapu
projektu Regenerace sídliště Fifejdy 1,
který byl zahájen v roce 2001.
“Dodavatelům a pracovníkům radnice
děkuji, protože pro občany našeho
obvodu odvedli velký kus dobré práce.
Tím se zároveň omlouváme za drobná
omezení v průběhu stavby, věřím ale, že
nyní budou lidé spokojeni,” uvedla dále
Liana Janáčková. !

!

Financování nákladného projektu, na kterém se z vlastního rozpočtu ve výši necelých 6 milionů Kč
podílel městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, bylo možné díky dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 4 miliony Kč. Právě ukončená etapa navazuje na prováděné rekonstrukce v
Moravské Ostravě a Přívoze u restaurace Morávka, přičemž záměrem projektantů bylo, aby na
sebe navazovaly nejen pěší tahy, ale také cyklostezka. Celý projekt navrhla, realizuje a dozoruje
architektka Iva Seitzová ve spolupráci se starostkou obvodu Mariánské Hory a Hulváky
architektkou Lianou Janáčkovou a odborem výstavby, který má realizaci na starosti. Na příští rok je
naplánovaná poslední etapa regenerace sídliště Fifejdy 1, která bude mimo jiné řešit také situaci s
parkováním na severní straně sídliště směrem k Baumaxu.!
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