
Ostrava postaví garáže pod novou univerzitní budovou
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OSTRAVA S výstavbou garáží pro 160 aut za cenu kolem 160 milionů korun chce příští rok
začít krajské město na Černé louce, kde už parkovací dům stojí. Tentokrát ale půjde o
garáže podzemní. Nad nimi vznikne nová budova se sportovištěm, kterou postaví a
zaplatí ze státních dotací Ostravská univerzita. „Parkoviště i budova Centra zdravého
pohybu nad ním budou projektovány, soutěženy i stavěny jedním dodavatelem.
Univerzita bude v roli centrálního zadavatele,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.
Ostravská univerzita chce na podzim 2019 začít stavět na Černé louce rovnou dvě budovy
za miliardu. Studentům by měly sloužit od podzimu 2021. Novostavbám ale budou muset
ustoupit dvě stávající stavby, a to tramvajová smyčka a areál se zmenšeninami známých
světových staveb Miniuni. „Miniuni by mělo fungovat jen do konce letošního roku, pak se
celý areál zavře a miniatury projdou rekonstrukcí, kterou potřebují. Později počítáme s
jejich přestěhováním na nové místo pod Slezskoostravský hrad,“ uvedl Macura a dodal,
že funkci tramvajové smyčky může dočasně převzít dopravní terminál Hranečník.

Investici z rozpočtu města do podzemních garáží včera odsouhlasili ostravští zastupitelé.
Tomu však předcházela debata, z níž vyplynulo, že ne všichni se stavbou a hlavně s jejím
financováním souhlasí. Komunisté upozornili, že stavba zatíží rozpočet města na příštích
99 let, až pak garáže přejdou do majetku univerzity. A spočítali, že podpora univerzity,
která městu nepatří, je moc štědrá – i s darováním pozemků a náklady na stěhování
smyčky a Miniuni asi půl miliardy. „Není to investice pro univerzitu, ale pro město.
Většina parkovacích míst bude sloužit veřejnosti,“ oponovala náměstkyně primátora
Zuzana Bajgarová. „Univerzitní stavby jsou navíc impulzem pro rozvoj lokality. Už je zájem
rozšířit Kampus Palace,“ dodal primátor. (les) „Univerzitní stavby jsou navíc impulzem pro
rozvoj lokality. Už je zájem rozšířit Kampus Palace.“
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