


HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

A

INFRASTRUKTURA



Y                     zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě

zkvalitňování cyklistické dopravy

doprava ve městě

změna trasy splavnění Odry



okružní křižovatka Bezručova x 

Revoluční

plán

okružní křižovatka Štefánikovy

ulice x třídy Dr. E. Beneše (»u Vangela«), 

rychvaldské rozcestí  

studie 2 okružních křižovatek (Štefánikova 

x Masarykova, Mírová x  Štefánikova)
plán



nový nasvětlený přechod u Partyzána 

plán
přechody na ul. Štefánikova (viz 

mapka) a ul. Osvoboditelů 

plán
nasvětlit zbývající přechody pro 

chodce (zbývá 10 z 55)



plán

nové chodníky: 

Hraniční, 

Rychvaldská, 

Čáslavská atd…

Ostravská 

Rychvaldská…

celkem 15 úseků v délce 7,2 km 



plán
spolupráce na přípravě 

výstavby obchvatu. Trasa 

viz mapka.

zpomalovací semafor v ulici 

Bohumínská (výpadovka na 

Karvinou)



pláncyklostezka Na Panském 

(1. etapa)

cyklostezka Na Panském 

2. etapa (podél Flakůvky)

+ dalších 10 projektů



cykloboxy u nádraží, 

Kališova a Vrbického jezera 

i městské polikliniky  

chráněné parkování kol u 

terminálu na rychvaldském 

rozcestí

plán



plán

postupná přestavba zastávek 

do moderního a 

sjednoceného vzhledu 

(hotovo např. U Halady, 

Jateční, Okružní, 

Rockwool…) 

autobusový záliv pro 

příměstskou linku 

mířící do Ostravy



plán
parkoviště Studentská 

s 25 novými místy

parkoviště Osvoboditelů 

a Mírová

parkování K+R (Kiss and Ride) 

u dopravního terminálu plán NE parkovacímu domu 



plándohoda o obchvatu meandrů 

přes polskou stranu

NE přístavu a splavnění 

Odry v Bohumíně 



městský mobiliář a 

veřejné osvětlení

zkvalitňování 

komunálních služeb

městské hřbitovy



instalace úsporného LED 

osvětlení ve městě
plán

infokiosky ve Starém 

Bohumíně a u nádraží



plán

kolumbária (Starý i Nový 

Bohumín) + rozptylová 

loučka (Starý Bohumín)

rekonstrukce interiéru 

smuteční obřadní síně ve 

Starém Bohumíně

oprava plotu ve Skřečoni a v 

Záblatí 



pracovní příležitosti 

využití brownfields

plochy pro podnikání

podnikatelské prostředí



VPP = práce místo dávek

podpora řemesel

obor železničář

podporovat vztah

dětí k řemeslům
plán



spolupráce na vzniku Retail parku 

(doplňková obchodní zóna v těsném 

sousedství hypermarketu)

využití sanovaných ploch 

v areálu bývalé Benziny
plán



scelení plochy a 

prodej pozemků 

společnosti 

Bonatrans v 

Revoluční ulici

příprava 3 ploch v   

Jeremenkově ulici

jednat o využití 

plochy pro podnikání 

Pudlov - Louny 

plán



podpora drobného a 

středního podnikání 

prostřednictvím PRV 

(programu rozvoje 

venkova) a MAS 

Bohumínsko

plán

samostatnými změnami 

územního plánu 

podporovat další 

podnikatelské aktivity 



ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ



způsoby vytápění (kotlíkové dotace,    

aktualizace koncesní smlouvy na CZT)

 energetická náročnost budov (zateplování)

obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika)

emise z dopravy (izolační zeleň)



 aktuálně 4. kolo kotlíkových dotací (pro nízkopříjmové domácnosti)

 ve 3. vlně kotlíkových dotací uspělo 153 Bohumíňáků (1. + 2. vlna 257)

 7 500 korun příspěvek + bezúročná půjčka města až do výše 200 tisíc korun

 financování ekologických projektů (fotovoltaika, lesopark atp.)

 plynofikace lokality pro rodinné domy v ul. Petra Cingra

aktualizace koncesní smlouvy na CZT pro období po roce 2030

napojení červené kolonie na CZT 



Čs. armády, 

Okružní a třída 

Dr. E. Beneše

Čáslavská

Nerudova

Husova, 

Seifertova 

a Vrchlického

Žižkova

Janáčkova

Jateční

Zateplování městských domů:

probíhá: 

Štefánikova

Dělnická 

Mládežnická



FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BOSPOR

- 432 monokrystalických panelů 

na střeše sportovní haly

- úspora energie v řádu statisíců korun 

ročně

- dotace na výstavbu z OPŽP a SFŽP

fotovoltaika + kompletní 

nízkoenergetické řešení ZŠ ČSA



4 etapy izolační zeleně

Lesopark Na Panském za dálničním 

přivaděčem směrem na Novou Ves, 

území o rozloze třinácti hektarů, 

celkem 2 500 stromů a 1 500 keřů. 

Dotace OPŽP.

ozeleňování okolí dálnice



pokračování protipovodňové ochrany území

odvedení dešťových vod a řešení vnitřních vod

zlepšení nakládání s odpadními vodami



• Povodí Odry s.p. avizovalo zahájení 

výstavby protipovodňových hrází v Pudlově 

v délce 1 830 metrů letos na podzim

• pravobřežní hráz podél Orlovské Stružky 

v délce cca 1 000 metrů

• ochrana dálnice ve Starém Bohumíně

• opatření na Lutyňce



• údržba Skřečoňského potoka

• Gliňočské tůně

• Nová Ves, ul. Na Hrázi
(opravena část výdřevy kanálu)

• oprava břehů Skřečoňského potoka před zaústěním do zatrubněné části v dolní 

oblasti ulice Úvozní, revitalizace koryta v úseku za restaurací u Tomáše

• spolupráce s Povodím Odry na revitalizaci Lutyňky



KANALIZACE
Trnková (Pudlov)

Úvozní (Skřečoň)

Rychvaldská (Záblatí)

kanalizace 1. máje Skřečoň + tlaková kanalizace Pudlov

pokračování podpory domácích čističek nebo septiků s biologickým 

filtrem (až 50 tisíc korun na jednu domácnost)



zvýšení podílu a obnova veřejné zeleně

(rozptýlená i souvislá zeleň)

naplňování ÚSES, získávání pozemků

údržba stávající veřejné zeleně

nová veřejná zeleň



příprava projektů dosadby nové zeleně u bunkru, obřadní síně, realizace náhradních 

výsadeb za sportovní halou Bospor, příprava výsadby alejí podél cyklostezek

realizovány výsadby podél Slezské ulice a v lokalitě Pustyňa, provedeny probírky zeleně 

u Suchého stavu, v ul. Budovatelské a podél Bajcůvky ve Starém Bohumíně



Územní systém ekologické stability - zalesnění dvou 

lokalit (Polní, Úvozní) o celkové ploše 1,35 hektaru, 

kde vznikne v budoucnu přírodní biokoridor. Celkem 

3 750 stromů a 1 250 keřů. Dotace OPŽP.

pokračovat v získávání vhodných 

a dostupných pozemků pro realizaci ÚSES



 projekt likvidace jmelí 

 údržba Lesoparku Na Panském

 boj s křídlatkou

projekt regenerace parku Petra Bezruče

revitalizace parčíku u evangelického kostela

revitalizace parčíku u vlakového nádraží



založení Ottova parku 

v lokalitě Petra Cingra

rozšíření zeleně, např. na ploše 

za sportovní halou



negativní vlivy z výrobních areálů a dopravy

pásy ochranné zeleně

přeložka silnice I/67

konflikty podnikání a bydlení

nakládání s odpady (změna zákona o odpadech, zvyšování 

podílu separace, popularizace třídění)



 Okrajní a Dlouhá (hotovo)

 překladiště Vrbice (plán)

 příprava dokumentace EIA

 Progres, ČEMAT, BSK Metal, ČD Cargo



zkvalitnění a rozšíření služeb a systému odpadového hospodářství 

zvýšení podílu separace využitelných složek komunálního odpadu 

větší propagace a motivace v třídění odpadu 

snižování množství skládkování komunálního odpadu na městské skládce 

podpora spolupráce v odpadovém hospodářství na větším území 

realizace opaření k prevenci vzniku černých skládek 



 nový systém svozu komunálního odpadu od ledna 2022 (změně předcházela 

kampaň Ušetříš, když vytřídíš)

 zavedena povinná minimální kapacita na osobu a měsíc ve výši 55 litrů 

a poplatek 1 korunu za každý odvezený litr

 svoz bioodpadu zdarma + přidán 1 zimní svoz

 přidány kontejnery na separovaný odpad s horním výsypem

zavedení systému door-to-door

(odvoz papíru a plastu přímo od rodinných domů)



spolupráce s vlastníky výrobních ploch

rekultivace městských území



areál Benziny - sanace bude probíhat do roku 2024, následně 

proběhne analýza + do roku 2025 monitoring území 

Rafinerského lesíku

příprava nových ploch pro podnikání 



lokalita P. Cingra

areál BMN



KVALITA

ŽIVOTA



Bezpečnost osob a ochrana majetku

modernizace IZS 

kamerový systém a pult centralizované ochrany (PCO)

krizové řízení

Snížení kriminality 

prevence kriminality 



cisterny pro JPO

přístavba hasičské zbrojnice 

ve Starém Bohumíně

plán

pokračovat v modernizaci a 

zkvalitňování zázemí 

hasičských zbrojnic 

a techniky 

plán



34 stacionárních kamer

chytré preventivní radary s funkcí přečtení SPZ 

3 mobilní kamery 

85 objektů napojených na pult 

centralizované ochrany (PCO) 

plán



investice do výstroje, vozidel 

a zásahových obleků 

jednotek

obnova zásahových 

obranných prostředků 

skřečoňské jednotky 

plán

pokračovat v pořizování 

kvalitní výstroje jednotek: 

např. v roce 2023 zakoupit 

zásahové ochranné 

prostředky pro 4 jednotky



rozšíření kamerového 

systému

protidrogový vlak

APK v ulicích

dotazníky k pocitu 

bezpečí 

besedy, přednášky

posílení veřejného 

osvětlení

usilování o prodloužení

projektu APK 

plán



Podpora výstavby a investorů v oblasti bydlení 

 výstavba infrastruktury

 územní plánování a studie

Zkvalitňování hromadného bydlení 

 opravy městských bytových domů 

 modernizace bytového fondu  

 regenerace vnitrobloků 

 rušení bydlení se sníženou kvalitou 

Zkvalitňování veřejných prostranství a vzhledu města

 revitalizace veřejných prostranství 

 podpora cenné architektury a budov

 dostavba proluk 



prodej parcel v lokalitě P. Cingra

zasíťování pozemků ve Slunečné a 

Sokolské ulici v Záblatí

probíhá zasíťování lokality P. Cingra

centrální zásobování teplem pro 

Červenou kolonii
probíhá



upravení rozsahu plochy 

budoucí zástavby v ul. 

Ovocná v další změně 

územního plánu

reagovat na developerské 

záměry rozšíření ploch pro 

bydlení

plán

plán

převedení pozemků do 

majetku města 

(např. v lokalitě 

Jeremenkova, Revoluční)



plán

zateplování 

bytových domů

modernizace výtahů 

v Bezručově ulici 

pokračovat v

zateplování domů 

(ulice Mládežnická)

vybrané nájemné zpět 

do oprav
plán



plán

přestavba dvou domů 

s pečovatelskou službou 

ve Slezské ulici v jedenáct 

moderních bytů 

dokončení 

přestavby bývalé 

dělnické kolonie 

v moderní 

bydlení v centru 

Bohumína 



plán

úpravy vnitrobloku 

ulice Nádražní

regenerace vnitrobloků 

Husova, Žižkova (za elektro 

Palka)

úpravy veřejného 

prostranství a výstavba 

parkovacích stání v 

Červené kolonii

dostavba proluky 

Studentská



plándemolice domů v ulicích v 

Revoluční a Drátovenské ulici 

oprava domu v ulici 

Partyzánská v Pudlově 



plán
revitalizace 

přednádražního prostoru
úprava prostoru u lávky pro 

pěší 



plán

stavby z červených cihel -

vybudování naučné stezky 

kolem nich 

vytvoření podpůrného 

programu pro úpravu 

hodnotných budov 

a prostranství – např. stará 

radnice ve Starém Bohumíně
vyčištění fasády radničních 

budov A a B, katolického 

kostela a fary  



Zkvalitňování škol a školských zařízení 

• infrastruktura a vybavení ZŠ a MŠ 

• podpora středních škol 

• další formy vzdělávání 



rekuperační jednotky 

modernizace učeben 

doplňovat vybavení školplán



modernizace odborných učeben 

nové kabinety 



od roku 2007 s univerzitou třetího věku volnočasové

i-studio v Domě 

děti a mládeže  

pokračování 

a inovace 

dosavadních 

programů, 

finanční a 

organizační 

podpora

plán

plán

příspěvky na exkurze, pohybové aktivity 

a vzdělávací akce



kulturní aktivity

podpora spolků 

rozvoj sportovišť 

okruhování stezek 

údržba a rozvoj Bosporu

příměstská rekreace 

lesopark Na Panském

cestovní ruch



modernizace knihovny 

organizace kulturních aktivit 

(pivní slavnosti K3 atd…)

plán podpora nových akcí 



podpora činnosti a 

tradičních akcí 

spolků (gulášfest, 

pálení 

čarodějnic…)

plán

rozvoj kultury 

spolků a nových 

akcí s cílem co 

nejpestřejší 

nabídky 

kulturního vyžití



tenisové 

kurty 

v parku 

modernizace 

areálu 

kuželny v 

centru města

modernizace 

areálu FK 

Slovan 

Záblatí

plán

plán



propojka 

Antošovické a 

Vrbické lávky 

plán

plán

stezka od ulice 

Ovocné ke 

Kališovu jezeru 

stezka podél 

Flakůvky



Mauglího 

labyrint

fotovoltaika

na střeše 

sportovní 

haly 

nové 

infrakabiny

v saunovém 

světě 

plán

plán

krytá tenisová 

hala

přístavba 

šaten 

zimního 

stadionu



plán

mola pro plavce 

a přístaviště pro 

loďky na 

Vrbickém jezeře 

zázemí pro 

Kališovo jezero

(sociální zázemí, 

pontony, nová 

parkovací místa)



terénní a stavební 

práce

výsadba stromů a 

keřů  

cyklostezka

plán
získat pozemky a 

realizovat rozšíření 

lesoparku 



Červená stezka 

podpora 

městského muzea

plán

replika parní tramvaje na 

náměstí ve Starém 

Bohumíně + vytvoření 

naučné stezky o historii 

kolejové dopravy



 služby v Bohumínské městské nemocnici (BMN)

 areál BMN 

 dostupná zdravotní péče 

 sociální služby

 domov pro seniory 

 podpora aktivního života seniorů

 odstraňování bariér 



modernizace lůžek 

stavba nového ambulantního 

traktu s centrální čekárnou  

plán

nové CT pracoviště 

zachování a zlepšování potřebného

rozsahu a kvality zdravotnických

služeb nemocnice

plán



vybudování nové LDN odpovídající 

moderním trendům
plán

výstavba nového energobloku

centrální parkoviště

demolice garáží a dalších 

nevyužívaných budov 

plán

plán



monitorovat počet 

a dostupnost 

praktických i 

odborných lékařů

plán

plán

vznik zubní 

kliniky 

v Nerudově ulici

jednání s budoucími 

zubními lékaři 



moderní centrum 

sociálních služeb v 

Masarykově ulici 

rozšíření odlehčovací 

služby o 8 lůžek celkově na 

10 díky financování z MAS 

Bohumínsko

cyklorikša

reagovat na nové potřeby 

rozvojem stávajících 

služeb nebo vznikem 

služeb nových

plán



rekonstrukce Cesmíny plán

nový domov pro 

seniory z pavilonu C 

v Bohumínské 

městské nemocnici  



podpora Senior taxi 

podpora Klubu seniorů 

plán
pokračovat v podpoře 

aktivit seniorů 

prostory v Okružní ul.



budování bezbariérových bytů 

snižování bariér v městských bytech

bezbariérové chodníky 

zvyšování počtu bezbariérových přístupů 

do bytových domů  
plán

plán



zapojování veřejnosti 

informovanost 

spolupráce s okolím 



pravidelné ankety na webu

průzkum pocitu bezpečí 

anketa k investicím do roku 2030 

plán

pokračování v tvorbě anket, 

setkávání s občany, předávání 

podnětů občanů směrem 

k vedení města prostřednictvím 

rubriky Ptejte se, nebo za 

pomoci sociálních sítí 



 městské noviny OKO 

 webové aktuality 

 tiskové zprávy 

 sociální sítě (Facebook, Instagram)

 TIK 

 E-info



spolupráce a partnerství s okolními městy a 
obcemi je zajišťována členstvím Bohumína ve 
Svazku města a obcí okresu Karviná

partneři Místní akční skupiny (MAS) 
Bohumínsko. Společná realizace projektů 
(např. APK) 

přeshraniční spolupráce s polskými družebními 
městy. Pořádání akcí (Jarmark na hranici, 
vodáci), stezky, ekoturismus, atd… 

prohlubovat a rozvíjet spolupráci a partnerství 
s okolními obcemi a městy. 

plán




