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TISKOVÁ ZPRÁVA
Radní odblokovali rekonstrukci zastávek Prostorná
Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na schůzi, která se uskutečnila tento týden,
rozhodli o revokaci svého zamítavého stanoviska z dubna tohoto roku a souhlasili s tím,
aby Dopravní podnik Ostrava a. s. vstoupil na pozemky v oblasti ulice 28. října a začal realizovat
plánovanou rekonstrukci tramvajových nástupišť Prostorná. „Zpřehlednění dopravní situace
a zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících v dané lokalitě požadujeme již několik let. Také z toho
důvodu jsme s rekonstrukcí souhlasili již v říjnu loňského roku. Tehdy se ovšem jednalo o jinou
variantu než nyní, zdála se nám lepší a méně nákladnější,“ řekla starostka městského obvodu
Liana Janáčková. „Protože ale na základě zásahu bývalého náměstka primátora pro dopravu
Tomáše Suchardy Dopravní podnik coby investor akce svůj vztah k jednotlivým variantám
rekonstrukce přehodnotil, jsme nyní v časové tísni a pokud nechceme připravit město o dotace
ze švýcarských fondů, jsme nuceni schválit variantu, která je jako jediná po technické a projektové
stránce k realizaci připravena,“ dodala starostka.
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky svým rozhodnutím souhlasit s rekonstrukcí
ukončilo několikaměsíční spory o tom, která z variant rekonstrukce je pro cestující městské
hromadné dopravy a občany obvodu výhodnější. Vyhrála varianta B, která znamená posunutí
zastávek o několik metrů směrem do centra města a jejich umístění naproti sobě. Právě tato
varianta s sebou fakticky nese i značnou komplikaci pro majitele nemovitostí, kteří vlastní domy
a firmy v místě plánovaného nástupiště. Zkomplikuje se jim možnost zásobování prodejen
a příjezd zákazníků. Mezi nástupištěm a chodníkem totiž nebude možné parkovat. Kvůli novému
stavu po rekonstrukci současně dojde k úpravám v provozu na přilehlých komunikacích. Zatímco
ulice V Zátiší se zaslepí, ulice Prostorná, Karla Tomana a U Vodojemu se zprůjezdní a bude v nich
zaveden jednosměrný provoz.
„Tyto vynucené úpravy představují v budoucnu pro obvod nemalé investice a samozřejmě
i obrovskou změnu pro místní obyvatele. Také z toho důvodu jsme prosazovali jinou variantu
rekonstrukce, která by k poměrům a současným zvyklostem v dané lokalitě byla ohleduplnější.
Bohužel každá alternativa našeho rozhodnutí by pro určitou část obyvatel byla nevyhovující
a z časového hlediska jsme prakticky neměli jinou možnost, než rekonstrukci v navržené variantě
odblokovat,“ dodal 1. místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus s tím, že se vedení
obvodu pokusí případné negativní dopady rekonstrukce co nejvíce zmírnit.
V případě dodržení plánu Dopravního podniku Ostrava a. s. by k realizaci rekonstrukce
tramvajových zastávek Prostorná mělo dojít v létě příštího roku. Na tuto akci pak bezprostředně
naváže městem Ostrava financovaná oboustranná rekonstrukce chodníků na ulici 28. října od
křižovatky ulic 28. října, Železárenské a Josefa Šavla, až po restauraci Zaječský vinný sklep
na ulici 28. října 2020/231.
Mgr. Patrik Hujdus
1. místostarosta městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
tel.: 776 271 626
e-mail: patrik@hujdus.cz
www.marianskehory.cz
www.radioradnice.cz
www.hujdus.cz

