
Ostrava darovala univerzitě pozemky

Právo, 13.4.2018

Rozsáhlá hodinová diskuse plná emocí doprovázela ve středu rozhodnutí ostravských
zastupitelů darovat Ostravské univerzitě (OU) pozemky v centru města. Nakonec se to
podařilo. Pozemky budou využity pro dvě nové budovy OU.

„Pro mě ta debata byla hodně překvapivá, nicméně se podařilo schválit darování
pozemků OU. Jde o necelé čtyři hektary pozemku za Divadlem Antonína Dvořáka směrem
k řece Ostravici. Jejich hodnota je kolem 42 miliónů korun,“ uvedl ostravský primátor
Tomáš Macura (ANO).

„Já tomu pracovně říkám Centrum zdravého pohybu a fakulta umění. Dneska jsme
navázali na to, že zastupitelé na konci loňského roku schválili budoucí smlouvu darovací,
takže podmínky té darovací smlouvy už byly naplněny. Univerzita už má podanou žádost
o územní rozhodnutí a má hotový projekt. Chce se ucházet o státní dotaci ve výši bezmála
900 miliónů korun,“ upřesnil primátor s tím, že obě nové budovy budou sloužit nejen
studentům, ale také veřejnosti. Opozičním komunistickým zastupitelům vadily určité
technické detaily týkající se přemístění Miniuni a tramvajové smyčky kvůli výstavbě
nových objektů, poukazovali také na to, že na nové budovy nebyla vypsána
architektonická soutěž. „Tu debatu nechci příliš komentovat. Miniuni se již léta plánuje
přestěhovat ke Slezskoostravskému hradu, takže se to jen konečně zrealizuje. Problém u
tramvajové smyčky taky nevidím, stejně jsme ji chtěli přemístit, protože věčně blokuje
území v centru města, takže na tom už se taky pracuje, jenom se řeší lokalita,“ vysvětlil
Macura. Co se týká architektonické soutěže, tak by ji vedení města rádo vypsalo, jenže se
to nestihne. OU totiž musí stihnout včas podat žádost o státní dotaci na projekt. „Mě
fascinuje, že nám to vytýkala právě ta část opozice, která je zásadně proti jakékoliv
architektonické soutěži ve městě,“ podotkl ještě primátor s tím, že věc už nechce více
komentovat. „My bychom strašně rádi ty budovy postavili, bude to důležité pro rozvoj
univerzity i pro rozvoj našeho města. Věříme, že se nám to podaří. Těch možností, jak to
zafinancovat, není mnoho. Získání státní dotace je naše jediná možnost. Do konce června
musí být podaný projekt. Je to jediná možnost v horizontu nejbližších deset let, jak získat
takové finance na nové budovy pro univerzitu,“ sdělila zastupitelům kancléřka OU
Monika Šuberová. Dodala, že škola na tak velkou investici nemá peníze.

Navíc jde o dotaci s jen pětiprocentní účastí OU. „Stavby by měly stát zhruba 890 miliónů.
Předpokládáme, že výstavba fakulty umění přijde na 315 miliónů korun a Centrum
zdravého pohybu asi na 575 miliónů korun,“ upřesnila Šuberová s tím, že projekty škola
zveřejní i s vizualizacemi příští týden. Pokud se OU nepodaří státní dotaci získat, tak se
pozemky vrátí zpět městu. Pokud se ji podaří získat, tak začátkem příštího roku chce škola
hledat dodavatele stavby. Se samotnou výstavbou by se začalo příští rok v létě, hotovo by
vše mohlo být o dva roky později.


