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NKETA o velkých městských 
investicích v Bohumíně

A

hodnoty 10 - 1 pro deset zvolených investic vepište do rámečku
✗✗  (křížek) pro jednu investici, která ve městě podle vašeho názoru není potřebná

1. Regenerace panelových sídlišť včetně parkoviště na Tovární ulici

2. Výstavba víceúčelové haly

3. Modernizace nemocnice

4. Dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka (okolí kina)

5. Vybudování parkoviště v místě tenisových kurtů u nádraží ČD

6. Nová tržnice včetně parkoviště

7. Dostavba obytného domu v proluce na ulici Čs. armády

8. Cyklostezky na ulicích Štefánikova a Šunychelská

9. Dostavba náměstí ve Starém Bohumíně

10. Zprůjezdnění náměstí ve Starém Bohumíně

11. Pokračovat v budování kanalizace        

12. Další etapa skládky tuhého komunálního odpadu

13. Oprava domu služeb na náměstí Budoucnosti

14. Vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou (DPS)

15. Odkoupení a oprava Národního domu ve Starém Bohumíně

16. Kruhové objezdy na Štefánikově ulici

17. Úprava Rafinérského lesíku

18. Bytová výstavba na ulici Petra Cingra

19. Váš návrh? 



Kromě běžných každoročních investic, jako jsou opravy
škol, bytů, chodníků či komunikací, které jsou samozřej-
mostí, chce město investovat také do velkých a finančně
náročných investičních akcí. 

1. Které VELKÉ investiční akce by se podle Vašeho ná-
zoru měly v příštích letech zrealizovat v Bohumíně? 
Z osmnácti uvedených vyberte »DESET NEJ« a obodujte
je body 10 - 1. 

Nejvíce bodů patří té investici, jejíž realizaci si přejete nej-

více nebo nejdříve. Žádná investiční akce nemůže dostat stej-

ný počet bodů. Body napište do rámečku. Touto anketou

chceme zjistit Vaše priority a podle nich pak navrhované 

investice uskutečnit.

Potřebné informace k vašemu rozhodování naleznete 

v městských novinách OKO č. 11 na straně 9 - 12 .

2. Z uvedených investičních akcí si vyberte pouze 
JEDNU, která by se podle Vašeho názoru neměla v žád-
ném případě v příštích letech uskutečnit. U vybrané in-

vestiční akce označte, prosím, prázdný rámeček KŘÍŽKEM.

3. Je ve městě zapotřebí nějaká jiná velká investice, 
o které zde nebyla zmínka? Pokud ano, napište nám ji pod

číslem 19, případně využijte dalšího volného místa.

4. Vyplněný anketní lístek doručte nejpozději do konce
června 2006 na radnici:

- poštou na adresu Městský úřad Bohumín, 

Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

- nebo ho vho�te do schránky důvěry v přízemí radnice

- nebo odevzdejte na infocentru. 

Anketní lístek je rovněž ke stažení na stránkách města

mubo.cz nebo mesto-bohumin.cz.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění toho-
to dotazníku. Vaše rozhodnutí ovlivní budoucí investice 
v příštích pěti letech v Bohumíně.

Vedení města Bohumína

ROČ anketa?P
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SPOLUROZHODUJETE O BUDOUCNOSTI  BOHUMÍNA


