
Textová sdělení z Bohumína

OB POD SPO VS Obec Hlavní téma Textové sdělení po pravopisných korekturách a bez kontaktů

1 Bohumín podnikání

1 Bohumín podnikání

1 Bohumín komunita

1 Bohumín komunita

1 Bohumín komunita Výchova.

1 Bohumín

1 Bohumín komunita

1 Bohumín bydlení

1 Bohumín

1 Bohumín komunita Priorit je spousta. 

1 Bohumín komunita

1 Bohumín komunita Boj s kriminalitou.

1 Bohumín komunita

1 Bohumín komunita Menší spolupráce s polskými občany.

Příloha č. 2

Pracovní 
skupina

Hospodá
řství

Proboha Pánové buďte soudní a obzvláště u odstavce 
č. 4. Před 10 lety jsem založil stavební firmu a začal 
podnikat ve stavebnictví. Za celou dobu jsem nedostal 
jedinou nabídku z M.Ú. odpovídající mému zaměření / 
realizace staveb jejich změn a odstraňování). Útočiště, 
podporu a širokou klientelu jsem našel až v Ostravě. 
Měli by jste se zajímat především o podporu místních 
živnostníků a mladých lidí kteří zde nenajdou žádné 
uplatnění. Cožpak není pro Vás alarmující množství 
volných bytů a odliv občanů. Je snad v pořádku, že 
přednost zde dostanou zahraniční firmy před místními 
živnostníky. Dokončete především kanalizaci v 
přilehlých městských částech a soustřeďte se 
především na Bohumín (náš majetek) a ne na okolní 
obce. Každý ať hospodaří na svém. Jinak než do 
krásného, prosperujícího města s velkým množstvím 
příležitostí, nikoho nenalákáte. 

Hospodá
řství

Zrušit "vietnamské" prodejny- nekvalitní zboží, na 
Bohumín - nadměrné množství. chybí prodejna s kvalitní 
obuví

Společn
ost

Vztah k přírodě, ochrana přírody a živ.prostředí a 
zapojení mládeže k činnosti jako je příroda a 
chovatelství. 

Společn
ost

Podpora místních tradic, zvyšování povědomí o 
výjimečnosti regionu, osob regionu.

Společn
ost

Společn
ost

Zlepšení služeb na úřadech, hlavně tedy zaměstnanců, 
úředníků, spousta jich o své práci ví pramálo, o ochotě 
a příjemném chování úředníků si můžeme nechat zdát! 
Hlavně odbor majetkový!

Společn
ost

Vybavenost v parku, a to: Více laviček včetně stolů, 
venkovní cvičební nářadí pro dospělé, sociální zařízení. 

Společn
ost

Opravení výtahů a úprava chodeb v bytech a 
rekonstrukce koupelen do zděného jádra.

Společn
ost

komunita, 
nájemné

Hlavně snížení nájemného, které je neúnosné nebo 
aspoň dodělat dům kompletně, ne jen vyměnit okna a 
šateček...

Společn
ost

Společn
ost

Využít stávající objekty na sportování ve městě, ne za 
parkem. Pro starší ženy i muže. Například Astorka. 
Také byla zrušena plicní ambulance v Bohumíně!!! Do 
nemocnice pro člověka s akutními potížemi je to daleko.

Společn
ost
Společn
ost

Zachování dostupnosti zdravotní péče a veřejné 
dopravy.

Společn
ost



1 Bohumín komunita

1 Bohumín doprava

1 Bohumín ekologie Protipovodňová ochrana kolem Odry i Olše.

1 Bohumín doprava

1 Bohumín ekologie

1 Bohumín doprava

1 Bohumín ovzduší

1 podnikání

1 podnikání

1 komunita

Společn
ost

Starat se v zimě o chodníky a taky je někdy posolit. 
Uvítal bych noční služby třeba bm servisu s vozítkem, 
který odhrabává sníh. Nebylo by moc pěkné vzít 
starostu na obhlídku města, kde by uklouzl na 
neupraveném chodníku. Posílit policejni hlidky v 
Bohumině, skoro vůbec nejdou vidět pochůzkáři. 

Životní 
prostředí Obchvat Dětmarovic, Dolní Lutyně a Skřečoně.

Životní 
prostředí

Životní 
prostředí

Hodinové stání na parkovišti na ulici Osvoboditelů s 
výjimkou celodenního stání pro občany bydlící na této 
ulici.

Životní 
prostředí

Spolupráce s MěÚ TV Polar; umožnit vstup konkurence 
TIKu na Bohumínsku, zapojení do projektu Bohumínska 
i polské obce, které byli v minulosti součástí 
Bohumína .. Obnovení lužního porostu kolem řek Odry 
a Lužice, obnovit tím místní biotop a tím chránit naše 
město a okolí před povodněmi (mnohem lepší a 
přirozenější než hráze).

Životní 
prostředí

Vybudovat přechod pro chodce na Šunychelské ulici. 
Razantně začít měřit a postihovat rychlou jízdu na 
celém území města Bohumína, zvláště v okolí škol a na 
ulicích Šunychelská, Mírová a v okolí centra.

Životní 
prostředí

Spojení obcí a boj za snížení prašnosti v 
Moravskoslezském kraji, řada lidí stejně jako já uvažuje, 
že se odstěhuje jinam, protože zdraví máme jen jedno. 
Snížení dávek nepřizpůsobivým občanům. Asi to není 
příliš v kompetenci města, nicméně lépe je více podpořit 
seniory, děti z dětských domovů, ZTP, apod. než 
povaleče, které člověk vidí neustále na městě, mluvící 
sprostě, chovající se drze, člověk má strach pustit ven 
děti, některá dětská hřiště okupují výrostci, apod. 
Výměna velkokapacitních kontejnerů mi nevadí, 
nicméně v těch menších popelnicích se zřejmě dá lépe 
přehrabovat a přijde mi, že je kolem nich mnohem větší 
nepořádek. Nešlo by to vyřešit nějakou zídkou okolo? 

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Hospodá
řství

Usměrnění druhu podnikání kdy jeden druh je ve městě 
20x jiný vůbec ne.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Hospodá
řství

Podpora malých a středních podnikatelů (nižší nájemné 
v nebytových prostorách, městské zakázky přednostně 
nabízet místním podnikatelům, kteří zaměstnávají 
občany města ), , možnost levnější inzerce místním 
podnikatelům, vybudování zimního tržiště v prostorách 
bývalého domu služeb, příspěvky na děti občanským 
sdružením (obyvatelům města) na pobyty v letních 
táborech (např. určená možná částka na dobu 5let) a 
tím podpořit další krok pro zdraví našich dětí, naší 
budoucnosti.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Důslednější kontrola MP a také přísnější postihy všech, 
kteří se podílejí na znečisťování zelených ploch, 
prostorů před kontejnery, pejskařů, kteří neuklízejí po 
svých psech (máme psíka 15 let, vím o čem mluvím).



1

1 komunita

1 volný čas

1 komunita Sociální bydlení, bezpečnost ve městě, ochrana zeleně.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

kontaktov
at

Vysazování více stromů. Znovu osadit stromy ulice, 
odkud byly stromy odstraněny, např. od ZŠ Benešova 
ke křižovatce, vysadit stromy před Drogerii na 
schodech, osadit stromy ulici ČSA a v okolí domu 
č.p.1072, atd. Stromy osazovat chodníky (nebo blízko 
chodníků), aby v létě jejich koruny stínily. Přestat 
vysazovat keře (mají bílé květy), které škodí alergikům. 
Namísto takových keřů raději vysadit podobné stromy 
jako na hlavní třídě. Začít opravovat fasády, ale být 
méně kreativní v barevnosti (když domy hrají všemi 
barvami, vypadá to dost legračně). Vytvořit webové 
stránky mikroregionu Bohumínsko, kde by byly 
informace pro turisty, busové/vlakové zastávky s jejich 
GPS, kontakty, místa, která stojí zato navštívit. (Např. v 
Petřvaldu je Muzeum Těšínska, kde jsou instalovány a 
obměňovány expozice - Sám jsem tam zabloudil jen 
čirou náhodou a byl jsem překvapen - vůbec jsem o tom 
nevěděl.) Prostě obout se do popularizace našeho 
okolí. Námět: Bohumínsko, jako průmyslová oblast, 
zapomíná na historická místa. Osadit Bohumínsko 
informačními tabulemi (něco jako stojí před prodejnou 
Palka), kde by byla informace o tom konkrétním 
místě/okolí, kde bude tabule stát. Např. u rafinerského 
lesíku by byla info tabule, že zde stála Rafinerie 
minerálních olejů, vedla zde místní vlečka, atd. Stejně 
tak v Petřvaldě, Rychvaldu např. poblíž železničního 
přejezdu tabule, že se jednalo o původní vlečky Severní 
dráhy ... Jak koleje propojovaly náš region. Tabule u 
pěchotních bunkrů atd. atd. Míst na bohumínsku je 
spousta. V souvislosti s tím by na tabulích mohl být QR 
kód, který by si např. turista načetl a na webových 
stránkách bohumínska by mohly být vyhlašovány 
soutěže pro turisty. Když už je řeč o dopravě, za celý 
mikroregion sjednotit busové zastávky, osadit je např. 
jednotnými stojany, uvádět jména zastávek, uvést tel. 
čísla na infocentra. V souvislosti s tím, se podílet na 
společném financování infocentra v žel. st. Bohumín, 
aby fungovalo 24hodin (zjistit, jestli by se to vyplatilo) a 
bylo např. schopno poskytovat informace o celém 
mikroregionu. Pokračovat ve výstavbě cyklostezek 
napříč mikroregionem. 

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Péče o seniory; oprava společenského domu ve Starém 
Bohumíně.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Lepší zpřístupnění a využití meandrů řeky Odry pro 
turistický ruch a poznání přírodních divů Bohumínska. 
Dále lepší využití Kališova jezera pro rekreaci 
Bohumínských občanů. Pokračování ve výstavbě 
cyklotras směrem na Ostravu - využití břehů Odry.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost



1 komunita

1

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Dobrý den, Prosím o info o činnosti MAS. Mám návrhů 
několik: 1) Propagace dotazníku. Může zde být pod 
formulářem odkaz na sociální sítě, jak je tomu např. u 
článků na stránkách města. 2) Propagace členů MAS. 
Zástupci o.s. Posejdon se v roce 2013 zúčastní akce 
Den země a RVVZ (Regionální vzájemná výměna 
zkušeností). Na akci jedeme dodávkou, takže můžeme 
v případě zájmu někoho přibrat, a nebo jen distribuovat 
na akci vhodné propagační materiály. Více o akcích na 
www.posejdon.cz Výtah je zde: 5.-7.4.2013 Kopřivnice. 
RVVZ … zástupci o.s. Posejdon se zúčastní. Více o 
akci na stránkách RADAMOK.CZ. RVVZ – Je zkratka 
Regionální vzájemná výměna zkušeností. Česká rada 
dětí a mládeže (ČRDM) organizuje Celostátní 
vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ). Na obou akcích 
v minulosti instruktoři o.s. Posejdon organizovali 
vodácký program. 18.4.2013 Kopřivnice. Den země … 
zástupci o.s. Posejdon se zúčastní. Více o akci na 
stránkách RADAMOK.CZ. Den země – aktivní 
prezentace organizací se vztahem k přírodě. Děkuji za 
vaši práci.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

komunita, 
bezbariér
ovost

V prostorách kde sídlí papírnictví Moravel chybí vjezd 
na kočárky. A taky bych ještě určitě našla spoustu míst 
kde je vstup s kočárkem zakázán, a ruku na srdce, 
člověk se bojí venku uvázat psa, natož nechat venku 
dítě s kočárem.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Jsem pro podrobnější dotazník s jednotlivými body a 
podbody. Bylo by tak mnohem průkaznější, co opravdu 
občané od města očekávají. Nespojoval bych např. 
kulturu a sport (bod A)- volil bych kulturu, ale v praxi 
podporu v Bohumíně dostane sport. Také mi nepřijde 
šťastné spojení sociální podpory ml. rodinám a starým 
lidem. s bojem proti drogám (bod C), ten snad patří 
spíše k bodu O, tedy otázce bezpečnosti, pokud ovšem 
se tím "Bojem" nemyslí prevence. U téhož bodu je 
šifrovaný pojem "jiné nežádoucí jevy". Celkově prosím 
pro informačně otevřenější a promyšlenější přístup k 
občanovi při vytváření podobného dotazníku. 

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Sociální bydlení, azylový dům, ochranu občanů vůči 
lichvářům.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Kontrola dodržování nočního klidu – viz Bedrunka a 
vyvrácené a zapálené popelnice.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Spolupráce s MěÚ TV Polar; umožnit vstup konkurence 
TIKu na Bohumínsku, zapojení do projektu Bohumínska 
i polské obce, které byli v minulosti součástí 
Bohumína .. Obnovení lužního porostu kolem řek Odry 
a Lužice, obnovit tím místní biotop a tím chránit naše 
město a okolí před povodněmi (mnohem lepší a 
přirozenější než hráze)



1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

1. Nulová tolerance i k nepřizpůsobivým občanům. 2. 
Kruhové objezdy na křižovatce: A) ulic Štefániková a 
Masarykova, B) ulic Štefániková a tř.Dr.E.Beneše. 3. 
Zachovat původní studnu na náměstí ve St.Bohumíně. 
4. Realizovat plánovanou tribunu na fotbalovém hřišti v 
N.Bohumíně. 5. Realizovat víceúčelovou úspornou 
tělocvičnu v N.Bohumíně. 6. Realizovat silniční obchvat 
mimo městskou části Skřečoň ze strany od Karviné. 7. 
Řešit problematiku ghéta u nádraží. 8. Realizovat 
rekonstrukci kulturního domu na náměstí ve 
St.Bohumíně. 9. Pokračovat v realizaci výstavby nových 
stylových domů s podloubím pro uzavření náměstí ve 
St.Bohumíně. 10. Realizovat lávku přes Olši v Kopytově 
pro pěší a cyklo turistiku. 11. Zřídit v Městské knihovně 
místnost, kde by bylo Muzeum města Bohumína, kde by 
bylo formou panelů zobrazeno textem i obrázky dějiny 
Bohumína a okolí od doby lovců mamutů až po dnešní 
úspěchy města Bohumína, i ve formě video ukázek - 
namluveno i pro cizince Pozn.: Žiji v Bohumíně od 
narození, přes 60 let, mí předci se přistěhovali do 
Bohumína, část Záblatí už v 17. století. 

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Řešit nepřizpůsobivé spoluobčany, popř. jejich 
deportace tam, kam patří.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Neopravovat Národní dům – zbytečná investice – jenom 
další zadlužování města.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Nulová nulová tolerance všem nepřizpůsobivým 
občanům.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Tento krok přinese jistě pro většinu občanů viditelné 
kroky k lepšímu, ale nemělo by se zapomínat, že je 
třeba dotahovat věci do úplného konce. Uvedu několik 
příkladů z Bohumínské přírody, máme Meandry s 
informativními tabulemi a cedulemi označující CHKO a 
hned v okolí se povalují odpadky, tam kde není přímo 
stezka tak se kousek od ní povalují pneumatiky snad 
ještě z povodní. V Pudlově se chystají protipovodňové 
valy budou doszaeny stromy které stavbou museli 
uhnout? Studuje při těchto stavbách taky dopad na 
volně žijící zvěř ? Dalším příkladem je Inline stezka již 
přes tak zatíženou krajinu dálnicí a železnicí bylo, toto 
rozhodnutí konzultováno s ochranou přírody, myslivci, 
ornitology , zvážil někdo migraci zvěře z těchto prostor a 
vydal někdo pravidla pro pohyb na těchto stezkách 
třeba volné pobíhání psů, pohyb mimo stezku? A tak by 
šlo pokračovat do nekonečna, měla by nastat doba 
vzájemného kompromisu a ne, aby z důvodu jedné 
volno časové aktivity byly omezovány jiné. Práce 
Radnice a podobné projekty jdou ve městě vidět skoro 
na každém kroku jen je dotahovat do konce.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Vytvořit podmínky k opuštění města pro nepřizpůsobivé 
občany, veřejné zakázky nabízet pouze bohumínským 
firmám a tím podpořit míru nezaměstnanosti (v mezích 
zákona), dlužníkům na nájmech nabídnout splácení 
dluhů formou práce pro město (úklid, udržování zeleně, 
úklid bytů po rekonstrukci připravené k licitaci....)



1 komunita

1 komunita

1 komunita Nová sportoviště pro školu ZŠ Beneše.

1 komunita

1 komunita

1 ovzduší Čistota ovzduší !

1 ovzduší Aktuálně nejkrizovější: Ovzduší, bezpečnost, krádeže.

1 ekologie

1 doprava

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Konečně dořešit otázku veřejných záchodků ve městě a 
nespoléhat se pouze na možnost použití v některých 
restauracích, což je v případě nutnosti pro potřebné 
dosti ponižující a v případech jejich uzavření nemožné.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

1.Podpora pohybových aktivit pro rodiče s dětmi: např. 
veřejné bruslení pro rodiče s malými dětmi cca do 8let-
tj. přidat ještě hodinu na veřejné bruslení pro tuto 
věkovou skupinu, trasy pro in-line bruslení, oprava 
povrchu hřiště mezi ulicemi Mírová a Nerudova, ale 
nedávala bych sem lavičky, na nich by se pak stejně 
váleli bezdomovci a pobudové, jen oprava povrchu 
hřiště, ať si mají děti kde hrát a kreslit !!! 2. Výrazné 
omezení chovu psů, např. zvýšení poplatku za psa a 
jeho důsledné vybírání a také např. zveřejnění na 
veřejném a frekventovaném místě fotografie majitele 
psa, který po psovi neodklidí výkaly (svou fotografii by 
majitelé psů museli do databáze dát preventivně, již při 
přihlašování psa. I to by hodně lidí odradilo od pořízení 
zvířete do bytu. Děti v současné době nemohou volně 
pobíhat po trávě, protože po celém městě jsou jejich 
výkaly. V Bohumíně mají víc prostoru pro "výběh" psi 
než děti. Nad tím by se už měl konečně někdo zamyslet 
!!!! 3.) pro starší děti možnost sportovat na školních 
hřištích případně tělocvičnách po vyučování jako třeba 
na škole ČSA,kam se dá jít odpoledne zaběhat i na 
ovál. 4.) v zimním období, kdy to klimatické podmínky 
dovolí a jezero je zamrzlé (třeba jako Lipno), udělat 
venkovní kluziště na Kalichově jezeře pro bruslaře

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Kontrola dodržování nočního klidu – viz Bedrunka a 
vyvrácené a zapálené popelnice.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Společn
ost

Neopravovat Národní dům – zbytečná investice – jenom 
další zadlužování města.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Vytvoření protipovodňové hráze v Pudlově!! Co nejdříve, 
důležitost 1.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Chtělo by to i autobusy spojení mezi Starým 
Bohumínem a Orlovou, aby se nemuselo až na nádraží, 
Jelo by to jak Ostravák: určité hodiny přes Mírovou a 
určité hodiny přes Jateční. My co jsme tělesně 
postižení, i důchodci, kteří jezdí do Orlové k doktorům, 
by to uvítali. A navíc nemuseli bychom Ostravákem na 
stanoviště nebo k nádraží a přestupovat na Orlovou.



1 doprava

1 ovzduší

1 doprava

1 doprava Budování dalších in-line bruslařských stezek.

1 doprava

1 doprava Po celém Bohumíně CYKLOSTEZKY!!!!!!

1 ovzduší

1 ovzduší Čistotu v obci. 

1 ekologie Plynofikace, regulace řek, povodňová ochrana.

1 doprava

1 doprava

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bezpečnost v našem městě, je zde málo přechodů a 
řekla bych i málo kamerového systému. V lokalitě za 
parkem jezdí auta jako po hlavní cestě a nové značení 
příliš nepomáhá, děti již nemůžeme pouštět bezpečně 
ven. Uvítali bychom zpomalovače a časté silniční 
kontroly, protože zde auta jezdí velmi vysokou rychlostí. 
Opravdu se tady necítíme příliš bezpečně, navíc řidiči 
nedodržují přednost zprava. A velmi rádi bychom tady 
jednou našli autobusovou dopravu, alespoň malý 
mikrobus. Jinak jsem velmi spokojena s vedením 
našeho úžasného města - je to město, ve kterém stojí 
za to žít !! :)

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí Priorita č. 1: čistota ovzduší !!!!!!!!

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Nelíbí se mi nedostatek parkovacích míst ve městě, 
nepracující, z devadesáti procent "opálení" spoluobčané 
a zbytečné hřiště adventure golf... Jo a ještě mi vadí, že 
město povolí Open air akci jen sobě, nebo podniku, 
který mu sype nejvíce peněz... Když je nechcete v 
parku, co takhle pronajímat k těmto účelům bývalé 
hřiště Faja? Občas by ten kout města aspoň ožil...

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

1. Rozvoj cyklostezek a hlavně udržování sjízdnosti těch 
stávajících (parkující auta, špína, sníh). Náprava 
konstrukčních nedostatků - prudké zatáčky, nerovný 
povrch...) . Kombinovat s možností brudlení in-line. 2. 
Rekonstrukce Národního domu - historické památky. 
Předem nutno ale najít smysluplné využití. 

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí Priorita č. 1: čistota ovzduší !!!!!!!!

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

(Smysluplný) rozvoj cyklistiky, nejen ve formě sportu ale 
především jako dopravní prostředek. S tím související 
rozumnější investice do nových cyklostezek 
(bezpečnější, lepší povrch atd...)

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Začal bych se vážně zabývat znovuvybudováním 
tramvajové dopravy. Pamatuji si ji, jezdil jsem s ní a byla 
to jedinečná věc,  kterou mi žádný autobus nikdy 
nenahradí.



1 doprava

1 ekologie

1 podnikání

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 doprava

1 doprava

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Myslím si, že možnosti, které jsou viz. výše jsou 
dostačující. Snad jen si myslím, že v Bohumíně je velký 
nedostatek parkovacích míst. Zejména v centru. V 
centru města také žijí občané a potřebují svůj vůz 
zaparkovat někde na třeba jeden či více dnů, ne jen na 
hodinu jak je tomu v centru. Při plánování oprav sídliště 
na ulici Poděbradova, Štefánikova jsem byl zhrozen a 
zhnusen tím co město vytvořilo a to snížení parkovacích 
míst. To neznamená, že město plánuje vybudovat 
obrovské parkoviště naproti supermarketu Billa, že toto 
bude východisková situace. Toto parkoviště bude 
vybudováno na místě, kde je již parkovacích míst víc 
než dostatek. Ať se město Bohumín zabývá velmi 
problémovým parkováním v centru města. Myslím to 
centrum, které je v okolí ulice tř.Dr.E.Beneše.

Bohumín-
Nový 
Bohumín

Životní 
prostředí

Vytvoření protipovodňové hráze v Pudlově!! Co nejdříve, 
důležitost 1.

Bohumín-
Pudlov

Hospodá
řství

V centru města omezit možnosti podnikání těm osobám, 
které provozují obchody s nekvalitním čínským zbožím, 
je jich zde většina a neustále přibývají další a další !!! 

Bohumín-
Pudlov

Společn
ost

Jsem velice rád, že takovým projektům je dávána  v 
Bohumíně zelená a jako dlouholetý občan Pudlova 
věřím, že dojde i na obnovu tradičních zájmových 
činností jako byli v minulosti třeba Pudlovští myslivci. 
Díky požáru přišli Pudlováci a nejen myslivci o dost 
výrazné místo pro odpočinek, kterým byla hájenka na 
břehu štěrkovny. I když sám členem u myslivců nejsem, 
jen velice těžce se naslouchá tomu, že nemají žádné 
zázemí pro svou činnost, a že pro tak důležitou činnost 
nemají ani tak nutnou podporu. Vždyť jen díky právě 
myslivcům a jejich péči o zvěř se do krajiny po povodni 
vrací drobná zvěř a díky přikrmováni se ji daří taky v 
krajině udržet. Myslím si, že i do takových projektů jako 
vybudování zázemí, zazvěření původními druhy, 
budování krmelců a pod. by měly tyto peníze taky 
směřovat. Vždyť každé dítě ví jak vypadá žirafa a slon, 
ale zeptejte se jestli ví, jak vypadá třeba bažant? 

Bohumín-
Skřečoň

Společn
ost

Větší podpora rozvoje i příměstských částí Bohumína, 
např. Bankomaty, chodníky.

Bohumín-
Skřečoň

Společn
ost

Podpora konzervativních hodnot v širším slova smyslu: 
rodina, tradice, církve, ... 

Bohumín-
Skřečoň

Společn
ost

Komunikace s občany, naslouchání jejich návrhům, 
menší sebestřednost.

Bohumín-
Skřečoň

Životní 
prostředí

Vyřešení tranzitní dopravy ve Skřečoni obchvatem. 
Otevřením dálničního přivaděče došlo k enormnímu 
nárůstu dopravy na ul.1. máje. Toto způsobuje snížení 
bezpečnosti dětí při cestě do školy, zvýšení prašnosti, 
hlučnosti a k poškozování objektů trhlinami (vliv otřesů 
od těžké automobilové dopravy)v okolí této komunikace. 
Budovaná cyklostezka je náplast, ne řešení. 

Bohumín-
Skřečoň

Životní 
prostředí

Mikrobus Rychvald-Skřečoň-Rychvald, Skřečoň-LIDL 
Bohumín



1 doprava Doprava.

1 volný čas

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 komunita

1 volný čas

1 ovzduší

1 doprava

1 ovzduší Prioritou je čistota ovzduší!

Bohumín-
Skřečoň

Životní 
prostředí

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

Volně přístupná sportovní hřiště pro děti i dospělé - 
kvalitní využití volného času. 

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

1. Zapojení občanů do řízení města, jeho průhlednost, 
jednoduchost. Největším nebezpečím vývoje, je 
nezájem občanů, a to přesně v takové podobě v jaké je 
dnes. 2. Fundované rozhodování o podobě veřejného 
prostoru. Správný způsob výběru a zadávání zakázek, a 
to zejména zvyk zadávat je soutěží. To platí zejména o 
architektonických soutěžích na náměstí, ulice, parky, 
všechny veřejné plochy. 3. Povinná výuka polštiny, její 
zavedení úředním jazykem je nejlepším stimul k 
přeshraniční spolupráci. Odstranění všech překážek, 
které by snad mohly bránit cizincům zde zakládat 
podnikání, či žít. 

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

Podpořte zachování a opravu památníku Svobody na 
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Není přece 
možné, aby někdo svévolně a bůhví proč uvažoval o 
likvidaci protiválečného nadčasového vzkazu našich 
předků, kteří pro něj obětovali vlastní životy a peníze. 
Tak hluboko jsme přece neklesli, aby morální memento 
této památky bylo zneuctěno plány nevědomých, 
pošetilých a hloupých. 

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

Rozvoj příměstských rekreačních zón. Zvýšit 
bezpečnost obyvatel města. Městská policie by mohla 
zřídit tzv. Okrskáře (stálé hlídky v jednotlivých částech 
města).

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

1.Větší investice do oprav příměstských částí 
Bohumína... viz už je dost hřišť a sport.hal v centru, je 
třeba uskutečnit také léta slibované opravy a 
uskutečnění plánů, které jsou již mnoho let pouze na 
papíře...viz. oprava náměstí St.Bohumín.

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

Oprava Národního domu ve Starém Bohumíně - rozvoj 
společenského života této městské části.

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

Oprava historického náměstí ve Starém Bohumíně. 
Rozšíření úředních hodin pošty ve Starém Bohumíně a 
otevření lékárny. 

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Společn
ost

Město by se mělo věnovat i městským částem!!! Také 
by se mělo věnovat studentům, aby měli kde sportovat 
(otevírání hřišť)... Měly by se také šetřit finanční 
prostředky... :) Děkuji

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Životní 
prostředí

K ochraně ovzduší bych připojila i možnost 
autobusového spojení na vlakové nádraží tak, aby 
občané mohli dojíždět za prací bez zbytečných prostojů 
při čekání na vlak či autobus. Časově by se to jistě dalo 
upravit, jen by někdo musel mít zájem sledovat 
návaznost jízdních řádů, pak by i ODIS fungoval lépe 
pro občany dojíždějící do Ostravy či jinam. 

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Životní 
prostředí

Rozvoj cyklostezek, oddechových aktivit, propojení 
regionu s PR.

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Životní 
prostředí



1 komunita

1 ekologie

1 ovzduší

1 komunita

1 ovzduší

1 ekologie

1 doprava

1 doprava

1 doprava

1 doprava

Bohumín-
Starý 
Bohumín

Životní 
prostředí

NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NA TEPLOVOD, 
KONKRÉTNĚ DOMŮ VE STARÉM BOHUMÍNĚ - 
NAPROTI NEMOCNICE. DĚKUJI

Bohumín-
Šunychl

Životní 
prostředí

Vyplňují dotazník který má zlepšit rozvoj Bohumínska v 
budoucím období. Máme firmu ve Skřečoní ul. Větrná a 
od r. 1997 kdy byly povodně tak Povodí Odry 
vypracovalo mapy zátopových oblastí. Do zátopového 
pásma spadá i naše firma a celá oblast, která byla 
vyhlášená jako průmyslová. Od té doby se vystavěly za 
X milionu protipovodňové valy, aby se nebezpečí 
povodně minimalizovalo. Mapy zůstaly pravděpodobně 
nezměněné a tím pádem nám to brání v rozvíjení 
podnikání a tím i rozšíření pracovních příležitosti. V 
současné době zaměstnáváme 54 zaměstnanců. Počet 
by byl určitě vyšší, kdyby tyto mapy byly přepracovány 
ke skutečnému stavu. Od r. 1997 jsme nebyli zatopení, 
snad mírně v r. 2002 ? kdy z důvodu výstavby dálnice 
byl rozbagrován ochranný val potoku Lutyňka. Je to 
podnět k zaměstnanosti v Bohumíně. Dejte to do 
pořádku a my můžeme podnikatelskou činnost dál 
rozvíjet. Děkuji. 

Bohumín-
Šunychl

Životní 
prostředí

Čistší životní prostředí a ovzduší pro všechny 
Bohumíňany.

Bohumín-
Záblatí

Společn
ost

Měl by se opravit chodník na ulici Bezručova, u 
železáren na straně u kulturního domu a muzea, je v 
nevyhovujícím stavu a cesty s kočárem jsou noční 
můrou.

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

Nejdůležitější pro nás je již výše uvedená čistota 
ovzduší. Je smutné, že v centru Bohumína se dýchá 
lépe než v okrajových částech Bohumína, kdy občané i 
po získaných dotacích za plynové topení plynem netopí. 
Máme mezi sebou i takové bezohledné spoluobčany, 
kteří i v parném létě, kdy je třeba večer vyvětrat, zatopí 
ve svém kotli všemožným svinstvem, aby si ohřáli vodu 
na mytí. Takový špatný stav ovzduší nebyl ani před 
rokem 1989. Nemluvě o negativním vlivu lokálních 
topenišť v Polsku na stav vzduchu v Bohumíně. 

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

V Bohumíně je spousta míst, která jsou zarostlá 
plevelem a keříky a přitom by se mohly využít lépe, 
třeba jako park s lavičkami nebo hřiště pro děti.

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

Měl by se opravit chodník na ulici Bezručova, u 
železáren na straně u kulturního domu a muzea, je v 
nevyhovujícím stavu a cesty s kočárem jsou noční 
můrou.

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

Velmi chybí chodník v Záblatí - od Partyzána nahoru ke 
škole.

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

Propojení chodníku od školy k restauraci Partyzán v 
Bohumíně-Záblatí. Je zde hodně nebezpečné chodit po 
krajnici při bezohlednosti řidičů.

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

Propojení chodníku od školy k restauraci Partyzán v 
Bohumíně-Záblatí. Je zde hodně nebezpečné chodit po 
krajnici při bezohlednosti řidičů



1 ekologie
79 7 6 0 92

Bohumín-
Záblatí

Životní 
prostředí

Velice mě trápí, jak se naši spoluobčané chovají k 
přírodě. Např. příchody k Záblatskému rybníku, okolí 
lesa Baginec atd. připomínají skládku. Lidi asi těžko 
změníme, ale bylo by vhodné vyčlenit prostředky na 
pravidelný úklid.


