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TISKOVÁ ZPRÁVA
Probíhá poslední etapa regenerace sídliště Fifejdy I
Poslední etapa regenerace sídliště Fifejdy I, kterou vedení městského obvodu naplánovalo na letošní
rok, postupně spěje do svého finále. Sídliště o velikosti přes 20 hektarů se tak po 13 letech blíží k
naplnění představ starostky Mariánských Hor a Hulvák Liany Janáčkové a architektky Ivy Seitzové.
Projekt, který je od přelomu let 2000 a 2001 postupnými kroky na Fifejdách realizován, je svým
komplexním zpracování a rozsáhlostí podle realizátorů jedinečný nejen v Ostravě, ale také v celé
České republice.
V současných dnech probíhají práce na nejsevernějším cípu celého území v rámci poslední etapy
regenerace. Ta zahrnuje především opravy komunikací, ulic, chodníků, a parkovacích stání, včetně
úprav veřejné zeleně, která se mezi těmito zpevněnými plochami nachází. „V lokalitě na ulici Gen.
Hrušky kolem výškových domů s orientačními čísly 23 a 25 bylo vidět, že chodníky, které byly
plánovány v době budování sídliště, už dneska nevyhovují. Lidé si v zeleni vyšlapali vlastní provizorní
chodníky k zastávce městské hromadné dopravy, na druhé straně cesty vznikl Baumax, ke kterému
rovněž neexistovalo žádné pěší propojení,“ řekla architektka Iva Seitzová s tím, že poslední etapa
regenerace se na vzniklou situaci snaží reagovat a veřejné plochy se upravují tak, aby je lidé mohli
užívat co nejlépe. „Zkrátí se vzdálenosti k různým cílům jako jsou zastávky, obchody, služby, a lidé
přitom nebudou muset šlapat po trávě,“ dodává architektka.
Celá poslední etapa regenerace ale obsahuje více úprav a zlepšení. Kromě zkultivování oblasti kolem
bytových domů zároveň reorganizuje parkovací stání. „Od doby výstavby sídliště se průměrný počet
aut na rodinu zmnohonásobil, občané užívají i firemní vozidla, a všichni chtějí někde parkovat. Při
řešení projektu jsme proto mysleli na to, co ještě je únosné a kde můžeme pustit nová parkoviště do
zeleně, a naopak kde tu zeleň chceme v každém případě zachovat,“ vysvětlila starostka Liana
Janáčková. V oblasti proto došlo k reorganizaci, která má za cíl komunikaci Gen. Hrušky zpřehlednit a
zároveň zajistit bezpečnost chodců a cyklistů, aby při jejich přejíždění z cyklostezky na cestu
nedocházelo k nečekaným úrazům. Parkování podél chodníku se přesune na druhou stranu a změní se
na stání kolmá, díky čemuž se počet parkovacích stání zvýší.
Ke zklidnění dopravní situace přispěje také vytvoření vysokého příčného prahu na konci východní části
ulice Gen. Hrušky, který dá naprostou přednost pěším a zároveň umožní vybudovat mezi domy novou
parkovací kapsu. „Motoristé v dané lokalitě často své automobily parkovali na zpevněných plochách,
které pro stání nebyly určeny. Tak tomu bylo například před domem s orientačním číslem 25, ačkoliv to
místo má sloužit pro příjezd sanitky anebo jiných bezpečnostních složek. Nově se proto parkovací stání
jasně vymezí a řidiči budou přesně vědět, kde parkovat,“ uvedla architektka Iva Seitzová. Poslední
etapa regenerace sídliště Fifejdy I přinese obyvatelům bytových domů na ulici Gen. Hrušky celkem 65
nových parkovacích stání, ale zároveň také bezpečnější a přívětivější řešení dopravní situace v oblasti.
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