
 

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Bohumína pro období 2014 – 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategický plán rozvoje města Bohumína  

pro období 2014 – 2020 
 

 
 
 

Návrhová část – strategické cíle a opatření  
 

K veřejnému projednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

září 2013 



 

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Bohumína pro období 2014 – 2020 

 

 

STRATEGICKÉ PILÍŘE  
PROBLÉMOVÉ OKRUHY 
CÍLE A OPATŘENÍ 

 
Jednotlivé cíle a navržená opatření jsou rozdělena do tří pilířů - hospodářské 
podmínky a infrastruktura, životní prostředí a kvalita života. Strategické cíle jsou 
naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření jsou obecněji formulované záměry, 
které se naplňují podporou již konkrétnějších aktivit. Aktivity (projekty/akce) jsou 
výčtem možných konkrétních kroků pro dosažení jednotlivých opatření.  
V zájmu zachování přehlednosti a účelovosti Strategického plánu bylo snahou 
zpracovatele zajistit naplnění stanovených cílů minimálním počtem opatření. 
Opatření jsou zpravidla krátkodobého až střednědobého charakteru, ve 
výjimečných případech byla do Strategického plánu zařazena i opatření 
dlouhodobějšího charakteru.  
 
 

Strategický pilíř  
– HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA 
 

Problémový okruh  č. 1 - DOPRAVA 
 
Strategický cíl D1  Zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě 

 
Opatření   Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a průjezdných   

   úsecích komunikací 
   Návrh aktivity: (modernizace, výstavba kruhových objezdů,  

   výhybny, rozšiřování komunikací,…) 
 

Opatření Realizace nasvětlených a světelných přechodů na 
komunikacích 

 
Opatření Výstavba chodníků a vedení pěší dopravy mimo komunikace 
 
Opatření  Spolupráce při výstavbě přeložky silnice I/67 přes Dolní  

   Lutyni 
 
Opatření Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem usilování o 

modernizaci komunikace II/471 a III/4711  
 
Opatření Zkapacitnění komunikací v rozvojových a dopravně 

problematických lokalitách 
  Návrh aktivity: (ul. Úvozní, Na Pískách, Nová Ves, …)  
 
 

Strategický cíl D5  Zkvalitňování cyklistické dopravy 
 
Opatření Rozšiřování napojení na regionální a nadregionální systém 

cyklotras a cyklostezek 
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Opatření Budování cyklostezek a cyklotras k dopravně nejvytíženějším 
místům ve městě a mezi městskými částmi 

 
Opatření: Modernizace infrastruktury pro cyklisty 

 
 

Strategický cíl D3 Zkvalitnění integrovaného systému hromadné dopravy  
    

Opatření   Podporování rozvoje veřejné dopravy 
   Návrh aktivity: (busy na CNG, městská hromadná doprava  
   o víkendech,…) 
 
Opatření Spolupráce s ostatními městy na záměru realizace 

vlakotramvaje Ostrava – Bohumín – Orlová – Karviná 
 

 
Strategický cíl D4 Řešení statické dopravy 

 
Opatření:  Budování nových parkovacích míst 
 
Opatření: Optimalizace parkování ve vybraných lokalitách 

 
 

Strategický cíl D2  Změna trasy splavnění Odry 
 
Opatření Prosazování změny trasy vodní cesty polským územím 

s ohledem na zachování přírodní památky Hraniční meandry 
řeky Odry a městských částí Starý Bohumín, Šunychl a 
Kopytov 

 
 

 
Problémový okruh  č. 2 – KOMUNÁLNÍ INFRASTRUKTURA 
 
Strategický cíl I1 Rozvoj komunálních služeb 
 
 Opatření  Modernizace městského mobiliáře a veřejného osvětlení 
 

Opatření  Úprava městských hřbitovů  
 
 

 
Problémový okruh č. 3 – PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
 
 
Strategický cíl P1  Vytváření podmínek vzniku nových pracovních   
  příležitostí 

 
 

Opatření Podporování vzniku míst veřejně prospěšných prací  ve městě 
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Opatření Spolupráce se školami, zaměstnavateli a úřadem práce při 

přípravě a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání 
 
Opatření  Aktivní spolupráce při revitalizaci a následném využívání 

opuštěných průmyslových areálů (brownfields)  
 
Opatření Aktivity podporující využívání prázdných prostor pro 

podnikatelské účely 
 
Opatření Podpora projektů sociálního podnikání 
 
Opatření Nabízení pozemků a objektů pro podnikatelské účely 
 
 

 
Strategický cíl P2 Podpora malého a středního podnikání a spolupráce  
  s podnikateli 
 

 
Opatření Spolupráce při investičních akcích realizovaných 

podnikatelskými subjekty s dopady do oblastí rozvoje města 
(životní prostředí, doprava, energetika a další) 

 
Opatření Spolupráce při propagaci produktů místních podnikatelských 

subjektů 
 
Opatření Iniciování vytváření vzdělávacích příležitostí pro stávající a 

začínající podnikatele 
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Strategický pilíř – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Problémový okruh č. 1  OVZDUŠÍ 
 
 
Strategický cíl O1  Řešení problematiky kvality ovzduší 

 
Opatření   Využívání v maximální míře existující plynofikace 

 v městských částech  
  Návrh aktivity: energetické aukce, dotace, daň z plynu, 

 slevy na daň z nemovitosti, … 
 

Opatření  Preferování nízkoemisních způsobů vytápění objektů a 
 zapojení  do centrálního zásobení teplem 
  Návrh aktivity: vytvoření energetické koncepce města 
 

Opatření  Podpora propagace ekologického myšlení  
 
Opatření   Spolupráce s partnerskými městy v Polsku, podniky a 

 Moravskoslezským krajem na řešení kvality ovzduší 
  Návrh aktivity: jednání s partnery 
 
Opatření   Snižování energetické náročnosti budov a technologií 

   Návrh aktivity: obytné budovy, podnikatelské areály, veřejné 
  budovy  

 
 Opatření  Využívání obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie  
 

 Opatření  Snížení sekundární prašnosti 
 Návrh aktivity: pravidelné čištění, omývací rošty, …. 
 

 Opatření  Ochrana před emisemi z dopravy 
 Návrh aktivity: ochranná a izolační zeleň, nízkoemisní zóna,… 

 
 
Problémový okruh č. 2  VODNÍ REŽIM  

 
Strategický cíl R1  Pokračování protipovodňové ochrany území 
 

Opatření  Spolupráce s Povodím Odry na dokončení realizace 
 protipovodňové ochrany města  

 
Opatření  Pokračování v realizaci protipovodňových opatření na Odře  a 

 Olši a na místních tocích  
  Návrh aktivity: hráze, suché poldry, lokality Vrbice, Pudlov, 
 Nová Ves, Bajcůvka, Skřečoňský potok, Bohumínská 
 Stružka, Orlovská stružka, Lutyňka, Flakůvka,  
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Strategický cíl R2 Odvedení dešťových vod a řešení vnitřních vod 
 

Opatření  Zlepšení odtokových poměrů povrchových toků a vodních 
 ploch  
 Návrh aktivity: Mlýnský potok, Bohumínská Stružka, 
 Bajcůvka, Skřečoňský potok, Flakůvka, Orlovská stružka, 
 oblast Gliňoče, Suchého stav 
       

Opatření  Odvádění vnitřních vod z bezodtokých oblastí  
 Návrh aktivity: lokalita Petra Cingra, povodí Bajcůvky, 
 Vrbice,  Kozí rynek, retenční nádrže, plochy kolem 
 dálnice 

 
Opatření   Podpora protierozních opatření a údržby meliorací. 
  
Opatření  Podpora ekologického zemědělství 

 
 
Strategický cíl R3 Zlepšení nakládání s odpadními vodami 
 

Opatření  Doplnění a modernizace kanalizační sítě s napojením na  
   ČOV a lokální ČOV 
   Návrh aktivity: městské části Šunychl, Pudlov, Vrbice, Záblatí, 
   Skřečoň 

Opatření  Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod 
   Návrh aktivity: modernizace ČOV, přepojování objektů na  
   ČOV a lokální ČOV 
 
 
Problémový okruh č. 3  ZELEŇ VE MĚSTĚ 

 
 

Strategický cíl Z1 Zvýšení podílu lesů a veřejné zeleně 
 
Opatření    Navrhování a realizace rozptýlené i souvislé zeleně  

   Návrh aktivity: remízky, aleje podél cest a vodních toků 
 

Opatření   Odstranění nefunkčních prvků územního systému   
   ekologické stability. 

Opatření  Vytváření nových ploch a rozšiřování stávající veřejné  
   zeleně  

 Návrh aktivity: Rafinérský lesík, lokalita Faja, Budovatelská, 
  Petra  Cingra,… 

 
Opatření   Založení nového městského lesoparku  

 Návrh aktivity: lokalita Na Panském  
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Problémový okruh č. 4  HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Strategický cíl H1 Řešení negativního ovlivnění území z výrobních areálů a 
   dopravy 
 

Opatření   Navrhování a realizace pásů ochranné zeleně podél   
  průmyslových areálů a komunikací 

    
Opatření  Podporování projektování přeložky stávající silnice I/67  

   mimo  zastavěná území 
 

Opatření  Pokračování v jednáních se znečišťovateli a narušiteli  
   pohody bydlení 
  

 
Strategický cíl H2  Zlepšení nakládání s odpady 
 

Opatření   Zkvalitnění a rozšíření služeb a systému odpadového  
   hospodářství 
   Návrh aktivity: zvyšovat kvalitu vybavení sběrných dvorů,  
   další plochy pro sběrná místa 

Opatření   Zvýšení podílu separace využitelných složek komunálního  
  odpadu  

 
Opatření   Modernizace třídící linky pro směsný a separovaný odpad 

 
Opatření  Větší propagace a motivace v třídění odpadu 

 Návrh aktivity: výchova, tašky do domácnosti, soutěže  
 

Opatření  Snižování množství skládkování komunálního odpadu na  
   městské skládce 

Opatření  Podpora spolupráce v odpadovém hospodářství na   
   větším území 

Opatření   Realizace opaření k prevenci vzniku černých skládek 
   Návrh aktivity: fotopasti 
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Problémový okruh č. 5  EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A OSTATNÍ  
     PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 
 
Strategický cíl E1  Řešení starých ekologických zátěží a rekultivace   
   ploch 

 
Opatření   Spolupráce  při odstraňování starých ekologických   

   zátěží na území města 

Opatření   Řešení rekultivací na území města 
   Návrh aktivity: lokalita Budovatelská, Vrbice-Za Dráhou 

Opatření  Podpora řešení problematiky sesuvů 
   Návrh aktivity: monitoring, zamezit aktivitám vedoucí ke  
   zhoršení současného stavu  
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Strategický pilíř – KVALITA ŽIVOTA 

 

 
Problémový okruh  č. 1 – BEZPEČNOST A KRIMINALITA 
 
 
Strategický cíl B1 Zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku 
 

Opatření Modernizace integrovaného záchranného systému (IZS) 
 Návrh aktivity: Hasiči - HZS, SDH, JPO, městská policie 
 
Opatření  Rozšiřování a zkvalitňování kamerového systému města 

 
Opatření  Rozšiřování pultu centralizované ochrany 
 
Opatření Zlepšování systému krizového řízení 

 
  
Strategický cíl B2 Snížení kriminality 
 

Opatření  Realizace projektů Koncepce prevence kriminality 
 Návrh aktivity: situační prevence,… 

 
Opatření Práce s ohroženými skupinami obyvatel 
 Návrh aktivity: senioři, mládež, semináře,…. 

 
 

Problémový okruh č. 2  
- BYDLENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
 
Strategický cíl L1  Podpora výstavby individuálního a hromadného   
  bydlení 

 
Opatření Výstavba nebo zajištění potřebné infrastruktury  
 
Opatření Pořizování územních a zastavovacích studií 
 
Opatření Převody pozemků ve vlastnictví státu na město 
  
Opatření Získávání investorů pro novou výstavbu 
 Návrh aktivity: lokalita P. Cingra, Záblatí – lokalita Anenská, 

dostavba jižní strany náměstí Svobody 
 
 

Strategický cíl L2 Zkvalitňování hromadného bydlení 
 

Opatření Regenerace a opravy panelových a ostatních bytových domů 
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  Návrh aktivity: věžové bytové domy, lokalita Červená kolonie 
na ul. Okružní 

 
Opatření  Modernizace bytového fondu 
 Návrh aktivity: rušení karem, napojování na CZT 

 
Opatření  Provádění regenerace vnitrobloků 
 
Opatření Redukce bytového fondu se sníženou kvalitou bydlení 
 Návrh aktivity: demolice na ul. Jeremenkova, Petra Cingra, 
 
 

Strategický cíl L3 Zkvalitňování veřejných prostranství a vzhledu města 
 

Opatření  Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně 
 
Opatření  Revitalizace veřejných prostranství v městských částech 
   Návrh aktivity: Osvěta, Záblatí naproti sokolovny 
 
Opatření  Provádění oprav architektonicky cenných budov, kulturních  
   památek a sakrálních staveb 
   Návrh aktivity: rekonstrukce Národního domu 
 
Opatření  Podpora dostavby proluk 
 
 

Problémový okruh  č. 3 -  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 
Strategický cíl V1 Zkvalitnění škol a školských zařízení 

 
Opatření Optimalizace kapacity škol a školských zařízení v závislosti na 

demografickém vývoji 
 Návrh aktivity: optimalizace ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ 

 
Opatření Zajištění sítě služeb pro handicapované děti v oblasti 

speciálního školství 
 
Opatření  Vytváření podmínek pro práci s talentovanými dětmi a 

mládeží 
 Návrh aktivity: Talent roku, aktivity ZŠ pro talentované děti,… 

 
 

Strategický cíl V2  Zvýšení standardu vybavenosti a výuky školských 
zařízení 

 
Opatření Modernizace školních dvorů a hřišť 
 Návrh aktivity: hřiště u býv. polské školy, záblatská škola 

 
Opatření  Vybavování škol specializovanými učebnami a technikou 
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Opatření Zavádění nových trendů do výuky 
  Návrh aktivity: rozvoj vzdělávacích programů, opatření dle 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,…  
 
 
Strategický cíl V3 Zachování kvalitního středního školství ve městě 
 

Opatření  Podpora zachování stávajícího rozsahu gymnázia 
 
Opatření  Podpora zachování stávajícího rozsahu SŠ Bohumín. 

 
 
 

Strategický cíl V4 Rozvoj dalšího vzdělávání 
 

Opatření Podpora realizace celoživotního vzdělávání  
 Návrh aktivity: v rámci U3V, K3, knihovna, DDM,… 
  
Opatření Rozvíjení aktivit environmentálního vzdělávání a výchovy 

 
 

Problémový okruh č. 4 – KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 
 

 
Strategický cíl K1 Rozvoj kulturních aktivit, zařízení a aktivní trávení  
   volného času 

 
Opatření Modernizace kulturních zařízení 
 Návrh aktivity: rekonstrukce Národního domu, sokolovny, 

PZKO, DDM, … 
 

Opatření Rozvíjení tradičních a nových společenských, kulturních a 
sportovních akcí regionálního významu v souladu s vizí „živé 
město“ 

 
Opatření Podpora spolupráce  občanských sdružení a spolků v oblasti 

kultury a v oblasti zájmových aktivit a koordinace jejich aktivit 
 Návrh aktivity: zahrádkáři, hasiči, včelaři, rybáři, chovatelé 
 
 

Strategický cíl K2  Budování a rozvoj sportovišť 
 
Opatření Modernizace stávajících sportovišť  
 Návrh aktivity: Faja, sokolovny, … 

 
Opatření Budování nových sportovišť pro všechny generace  
 
Opatření Budování in-line stezek a jejich propojování (zokruhování)  
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Opatření  Podpora spolupráce   občanských sdružení a spolků v oblasti 
sportu a koordinace jejich aktivit 

 
 

Strategický cíl K3  Rozvoj sportovně-rekreačního areálu Bospor, s. r. o. 
 
 

Opatření Výstavba  víceúčelové sportovní haly 
 

Opatření  Rozšiřování zázemí a vybavenosti areálu  
 
Opatření Modernizace zázemí zimního stadionu  

 
Opatření Doplňování areálu  o další sportovní a volnočasové aktivity 
 Návrh aktivity: adrenalinové sporty, mini ZOO,… 

 
Opatření  Rozvíjení wellness aktivit 

 
 

Strategický cíl K4 Rozvíjet příměstské formy rekreace a cestovního ruchu 
 

Opatření Podpora přírodního koupání a budování rekreačního zázemí 
Kališova jezera a Vrbického jezera 

 
Opatření Založení nového městského lesoparku Na Panském 
 
Opatření Podpora propojení cyklostezek a cyklotras na Ostravu, Polsko 

a okolní obce 
 Návrh aktivity: cyklostezka Greenways Vídeň – Krakov 
 
Opatření Vybudování lávky přes řeku Olši v Kopytově 
 
Opatření Realizace a podpora budování nových produktů cestovního 

ruchu 
 Návrh aktivity: wellness a kongresová turistika ve městě, 

výstavbu turistické ubytovny a hotelu, půjčovna lodí,… 
 

Opatření  Rozvoj a propagace místních turistických zajímavostí 
 Návrh aktivity: zpřístupnění přírodních památek, vodácky 

zpřístupnit Odru a Olši, poutní místo ve Starém Bohumíně, 
technické památky, muzeum,… 

 
Opatření Podpora marketingových balíčků cestovního ruchu 
 Návrh aktivity: Těšínské Slezsko, zážitková karta, … 
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Problémový okruh  č. 5 – SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 

 
Strategický cíl SZ1 Dostupná zdravotní péče 

 
Opatření Zachování BMN jako ekonomicky soběstačného 

zdravotnického zařízení odpovídajícího moderním 
standardům 

 
Opatření Modernizace a rekonstrukce areálu BMN 
 
Opatření Podpora dostupnosti a modernizace ambulantních 

zdravotnických zařízení 
 

Opatření Rozvíjení programů péče o zdraví obyvatel 
 Návrh aktivity: ozdravné pobyty, spec. zdravotní prohlídky 

 
 

 
Strategický cíl SZ2 Dostupná síť efektivních sociálních služeb  

 
Opatření  Podpora komunitního plánování 

 
Opatření Podpora sociálních služeb vycházejících z potřeb občanů 
 
Opatření Podpora modernizace zařízení sociálních služeb 
 

Opatření  Optimalizace sítě sociálních služeb  
  
Opatření  Podpora aktivního života seniorů  

 
Opatření  Aktivní spolupráce se subjekty působícími v sociální oblasti 
 Návrh aktivity: Charita, Slezská diakonie, … 
 
Opatření Podpora služeb pro rodiny s dětmi 
 
 

Strategický cíl SZ3 Snížení bariér ve městě 
 
Opatření Analýza bariér ve městě  
 
Opatření Realizace opatření vedoucích ke snížení bariér 
 

 



 

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Bohumína pro období 2014 – 2020 

 

 

 

Problémový okruh  č. 6 – VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 
 

 
Strategický cíl PR1 Kvalitní systém informací o dění ve městě 
 

Opatření  Podpora zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 
 Návrh aktivity: ankety, besedy, veřejné schůze 
 
Opatření  Zkvalitňování obsahu a formy městských novin, televizního 

informačního kanálu, internetových stránek města a 
elektronických informačních služeb 

 Návrh aktivity: OKO, TIK, e-info,… 
 
Opatření Zajištění aktuálních a objektivních informací, spolupráce s 

médii 
 

Opatření  Zkvalitňování sítě informačních center 
 

Opatření Vytváření a rozvoj jednotného komunikačního stylu 
 

 
Strategický cíl PR2 Udržování spolupráce s okolními městy a obcemi 
 

Opatření  Udržování partnerství s okolními městy a obcemi  
 

Opatření  Rozvíjení přeshraniční spolupráci  
 


