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Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

Odpovědi respondentů 
Nová Ves 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
kriminalita, romové, ubytovny 
Romové co pobírají dávky zanic.   
za největší problém považuju špatnou kvalitu ovzduší v Bohumíně; narůstající počet romů, kteří na 
image města a jeho bezpečnost působí dost negativně. 

 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 

aktraktivita města z hlediska 
rekonstrukce panelových domů, 
náměstí, veřejných prostor, revitalizace 
parku; snaha města o kulturní, sportovní 
a společenské vyžití občanů 
prostřednictvím pořádání různých akcí; 
dostatečná nabídka volnočasových 
aktivit vzhledem k velikosti města. 
opravené město. 
sportovní vyžití 

 
Ostatní poznámky: 
chtělo by to více si všímat i okrajových 
částí Bohumína !! 
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Odpovědi respondentů 
Nový Bohumín 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
1) Kriminalita, její výška přesahuje meze. Nepřízpůsobivost našich romských spoluobčanů 2) Čistota 
města naprosto na bodu mrazu a to se týka i ovzduší. 3) Kulturní program, hudební festivaly 
všemožného kalibru od Klasických rockových až po POP, Electro, Techno, House a další. 
1) Kvalita ovzduší (obě děti mají celoroční dýchací problémy) a životní prostředí 2) Trestná činnost 
spojená s pocitem "nebezpečí" - určitě jsem pro posílení městské policie a důsledné naplňování "nulové 
tolerance" 3) Nepořádek v ulicích (odpadky, psí výkaly, nedopalky cigaret na dětských hřištích).   
1) Kvalita ovzduší. 2) Nedostatek pracovních příležitostí. 3) Nedodržování nočního klidu v letních 
měsících, konkrétně v "Hospůdce u Dady".   
1) nedostatek parkovacích míst 2) nedostatečný kamerový systém na parkovištích 3) špatné ovzduší 
1) reálná nemožnost místních referend 2) občanskou TV ne TV radních 3) mnoho funkcí některých 
"funkcionářů".  
1) sport v Bohumíně. Bohumín se neúčastní žádných vyšších sportovních soutěží 2) doprava mezi 
městem a Polskem (autobusobé a vlakové spojení) 
1, Jednoznacme kvalita vzduchu a nadlimitni prach v nem, je to katastrofa. Spatny vzduch je jediny 
duvod, proc dlouhodobe uvazuji o odchodu z Bohumina. 2, Herny a obchody s nocnim prodejem 
alkoholu, pritahuje to neprijemne lidi. 3, Opravene prostory pro deti, napriklad Rafinersky lesik, je 
odpoledne a vecer okupovan skupinami neprijemne mladeze z malometrazkoveho a pudlovskeho 
ghetta, vim minimalne o 3 maminkach, co tam kvuli toho nechteji chodit. Ale nevim, jake by mohlo byt 
reseni - vice hlidek? Castejsi dozor? 
1. Příliš velká tolerance vůči nepřízpůsobivým občanům 2. Špatné ovzduší.  
1.Málo možností a "prostoru" pro mladé lidi, včetně podpory jejich vlastních aktivit ( hlavně v oblasti 
kutury). 2.Špatnou komunikaci radnice s občany - často manipulativní, nepředpokládající vlastní názor + 
přílišnou provázanost státní správy a samosprávy 3. Stále nedostačující pravidelnou údržbu zeleně a 
veřejných prostranství, obzvláště v některých "zasunutějších" částech ( oproti například náměstí). 
1.Nedýchatelné ovzduší,hlavně od října do dubna! 2.Obrovské množství zvláštních,nepřízpůsobivých 
občanů, dostupnost drog, kriminalita. 3.Zvyšující se množství aut, dálnicí a mosty uzavřené město 
1/ kriminalita. 2/ nedodržování zákonů nepřizpůsobivých.   
1/ přemíra nepřizpůsobivých občanů a jejich nevhodné chování na veřejnosti. 2/ malá kontrola pořádku 
ve městě policíí. 3/ bývalý hotel "Grand"! Nešel by využít vhodněji ?       
1/Parkování!!!!Málo parkovacích ploch,zákazové značky na parkovištích,konkrétně Osvoboditelů,kde 
mám zaparkovat večer při příjezdu z práce nebo z výletu????2/Nedodržování rychlosti v obci,nekázeň 
řidičů před přechody pro chodce!Přejít přes přechod pro chodce na ulici Osvoboditelů(a ne jen tam)je 
dost velké dobrodružství!3/Vysedávání osob po 22h na sídlištích na lavičkách a hlučnost kterou 
provádějí.Nejlépe lavičky odstranit,prostě děs. 
arogance a překračování pravomocí městské policie 
bezdomovci povalující se na lavičkách, nepořádek kolem kontejnerů, nevzdělaní a nepracující Romové.  
bezpečnost,ovzduší,prac,nezaměstnanost.   
Budování nebezpečných cyklostezek na úkor bezpečnosti chodců. 
Bydlení .Měla by se vyřešit Oprava bytových domů ,zateplení fasád ,stěny jsou tenké a byty jsou 
studené.Plus udržování funkčnosti domů - rozbitá schodiště ,nefunkční vytahy ,dveře vhodové.  
Casino, stejně ho navštěvují jenom romové. 
cigani 
cyklisté na cestách,když hned vedle je pro ně upravena stezka obavy z loupeží a krádeží. 
čím dál tím větší počet romů, řešení dopravní infrastruktůry ve Skřečoni nedostatečné a nekvalitní 
sportoviště v zimních měsících 
čistota ovzduší 
čistota ovzduší; - nedůslednost strážníků MP při zajišťování veřejného pořádku i v místech, kde je OZV 
stanoven zákaz požívání alkoholu; - nevstřícné, spíš odrazující podmínky odprodeje obecních bytů 
čistota ovzduší; čistota města; nedostatek prac. Příležitosti. 
Člověk se bojí pomalu večer vyjít ven a v centru města je to děs i přes den. Míním tím naše 
nepřízpůsobivé občany. Je to v Bohumíně čím dál tím horší. Odkud je jich tady najednou tolik????? A to 
už nemluvím, když máte malé dítě a vleze do trávy, co tam najde? Chápu že pejsci mají potřeby, ale 
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mají páničky, kteří by to za ně mněli uklidit! 
doprava; životní prostředí; nezaměstnanost. 
extrémní prašnost a smog (několik let měření a data jsou k dispozici, jen s tím NIKDO NIC NECHCE 
VŮBEC ZAČÍT DĚLAT !!!) * zastaralý systém třídění odpadků (pilotně se v ČR - velmi pomalu ale přece 
- prosazuje se nový: třídění do igel.pytlů s čárovým kódem a město občanovi za vytříděný odpad "platí" 
resp. snižuje platbu za odpady, k tomu ale musí mít město systém, do kterého by se občan mající 
finanční zájem na třídění mohl zaregistrovat), to je zvlášť podstatné v době kdy se odpad bude muset 
povinně a draze(!) spalovat (a nikoliv jako dosud levně skládkovat!)... viz čisté město by nemělo 
znamenat neomezený růst nákladů na odpady (zvlášť když podnikatelé využívají tříděného odpadu coby 
náhražky za prvotní suroviny a oba výrobky pak prodávají (zhruba) za stejnou cenu ... * nejasná pravidla 
nájemního bydlení (měsíční zálohy na energii jsem si chtěl snížit o polovinu, jako je tomu např. u ČEZu 
a v ročním vyúčtování vše doplatím - v Bohumíně toto prostě NELZE - protože to není jednoznačně 
řečeno!!! Přitom frekvence plateb by mohla být variabilnější...) 
Gheta a někteří jejich obyvatelé.  
herny v centru města, uzavírka parku po 10 hodině večerní.    
herny, kriminalita, mnoho nepřizpůsobivých občanů 
Hlavní problém je znečištěné ovzduší.  
Hodně mi vadí KVALITA OVZDUŠÍ!!! Nevím, do jaké míry to může město ovlivnit, ale v Bohumíně jsem 
se narodila, zbožňuju to tady, ALE TEN VZDUCH MI NIČÍ MÉ ZDRAVÍ!!! PROSÍM UDĚLEJTE S TÍM 
NĚCO !!! Děkuji PS: Ještě snad zateplení a omítnutí našeho domu na ul. Komenského, neb je to jeden, 
ne-li jediný dům v centru, který není hezký... 
Hodně mi vadí KVALITA OVZDUŠÍ!!! Nevím, do jaké míry to může město ovlivnit, ale v Bohumíně jsem 
se narodila, zbožňuju to tady, ALE TEN VZDUCH MI NIČÍ MÉ ZDRAVÍ!!! PROSÍM UDĚLEJTE S TÍM 
NĚCO !!! Děkuji PS: Ještě snad zateplení a omítnutí našeho domu na ul. Komenského, neb je to jeden, 
ne-li jediný dům v centru, který není hezký... 
HODNĚ OBČANŮ TMAVŠÍ PLETI,ŠPATNÝ VZDUCH,MALO PRACOVNÍCH MÍST. 
hodně peněz se dává na sport a málo na kultůru. 
horší dostupnost některých technických památek málo čištěné vodní toky a nízké břehy - riziko rozlití a 
povodní absence přechodu/ů přes silnici Šunychelská (zvláště u obchodů) - očas tam jezdí lidi jako 
závodníci.  
chaoticky řešené cyklostezky 
chování města k nájemníkům, kdy vůbec neexistuje oboustraná debata. Poskytované služby 
neodpovídají ceně díky laxnímu a nevlídnému přístupu některých pracovníků konkrétně majetkového a 
stavebního odboru; nedostačující úroveň gymnázia a neprofesionalita kantorů; korupce ve veřejných 
zakázkách. Tolerance nekvalitní práce při opravě cest - viz stavební odbor (bod 1). 
chování Romů. 
chybí cyklostezky a in-line stezky především v městských částech, popř. je stávající síť nepropojená 
Jako alergik: - přestat vysazovat alergenní stromy a hlavně alergenní keře (stávající keře odstranit), - 
pořídit další zametací stroj a vícekrát v týdnu čistit chodníky a silnice, vč. kropení, - málo vysazovaných 
stromů. 
je tady příliš mnoho přistěhovalců určité menšiny tzv.pracovníci VPP jsou flákači a berou peníze za pití 
kafíčka doma kriminalita. 
je tu prostor pro kriminalitu - herny (co se Bohumín už několik let snaží řešit, chápu, že to není jen na 
vedení Bohumína), výkupna železa a barevných kovů (kdyby nefungoval výkup, ale pouze sběr = 
železná neděle jednou za čtvrt roku, ušetřilo by se mnoho peněz městu i lidem, neohrožovalo by to 
životy a nepodporovaly by se tak tichým duchem zlodějiny) 2/ je potřeba pokutovat nedisciplinované 
řidiče (parkování na trávníku), zabránit parkování na místech, kde to komplikuje včasný zásah hasičů 
nebo záchranné služby, dát možnost vybudování parkovacích míst svépomocí (takových, kde by mezi 
rošty mohla růst tráva), případně garáží se zelenou sřechou - ale ne mimo město, co by zase 
podporovalo kriminalitu a lidé to mají daleko (ad Pudlov) 3/ nelíbí se mi poflakující se skupinky 
agresívních, popíjejících a kouřících mladých lidí, co je živnou půdou pro nepořádek a vandalismus. 
K některým historickým památkám je špatná dostupnost pro chodce, chybí mi přechod pro chodce mezi 
Lídlem a Hruškou, není tam jak bezpečně přejít cestu( mám 3leté dítě a některé auta tam jezdí jak 
závodníci), přála bych si zvýšit bezpečnost v některých lokalitách (např. park ve večerních hodinách 
apod.)tzn. například zvýšit obchůzky policistu. 
kriminalita a vandalismus - nerespektování cyklostezek cyklisty. 
kriminalita, bezohlednost na silnicích, chodnících, špatná síť obchodů 
kriminalita, špatné ovzduší, málo pracovních příležitostí pro absolventy škol 
kriminalita; bezdomovci; parkování.  
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kriminalita; nedodržování zákonů nepřizpusobivými. 
kvalita ovzduší - domkaři, neupravenost okrajových částí města - viz příjezdy do Bohumína (Drátovny, 
mrazírny apod.) 
Kvalita ovzduší a nedostatek pracovních nabídek.  
kvalita ovzduší.   
kvalitní ovzduší, pocit bezpečí, pomalý rozvoj města 
Kvalitní značkové obchody, cigoši, ovzduší.  
lepší ovzduší, více zeleně 
levicové vedení města; díky sociálním výhodám se ve městě daří nepřizpůsobivým občanům; 
nedostatek pracovních příležitostí; málo soukromých podnikatelů 
Malá atraktivita pro VŠ vzdělané lidi. Špatná kvalita ovzduší. Ubytovací zařízení střední a vyšší úrovně.  
malé pracovní příležitosti, znečištěné ovzduší 
málo pracovních pozic; policie přehlíží problém s bezdomovci.  
málo pracovních příležitostí, nezdravé ovzduší, herny  
málo pracovních příležitostí, špatné ovzduší a nepořádek, příliš mnoho asijských obchodů. 
málo pracovních příležitostí; mnoho romských občanů, nepřízpusobivých - člověk aby se po 22 bál 
někde po městě chodit; bary a hospody narváno. 
málo travnatých ploch a hřišť pro teenagery u sídlišť zato dětských koutků jsou mraky cekový dojem za 
posledních 10 let: přibylo betonu a ubylo zeleně kriminalita romů.  
málo zeleně, příliš moc "betonu". Neochota a arogance úředniku radnice 
město drogerií, vietnamských obchůdků, zvyšující se počet krádeží, necítím se bezpečně 
Město stále více zaplavují nepřizpůsobiví občané. 
Městská hromadná doprava Podzemní parkoviště Více původní zeleně.  
městská policie, zbytečně vyhozené peníze jak nic nedělají 
Mnoho nepřízpusobivých občanů, zvyšující se kriminalita, špatné ovzduší v zimních měsících. 
Nadbytek sportovišť a supermarketů, krádeže kol a velký výskyt bezdomovců v centru města, spánek 
příslušníků městské policie ve vozidlech na "nenápadných" místech města. 
nebli nadraři 
Nedostatečná kontrola konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Nedostatečný dozor nad 
výkonem práce VPP. 
nedostatek aktivit pro mládež, špatné ovzduší, nedostatek kvalitních obchodů a služeb 
nedostatek pracovních míst a kriminalita vysoká. 
nedostatek pracovních příležitostí, nevrací se studenti zpět do rodného města špína na ulicích, 
nevzhledná okolí větších domů-lokalit špatné ovzduší /bohužel nelze ze strany města ovlivnit/.  
nedýchatelné ovzduší debilně řešené tzv. cyklostezky vedoucí odnikud nikam.  
nedýchatelné ovzduší hlavně v zimě, smrad z kanálů před deštěm, smrad z Ostravské skládky ve Vrbici 
Největší nedostatek je: 1.nekvalitní lékařská služba v městské nemocnici 2.arogance vedení města 
3.množství nepřispůsobivých občanů a s tím související kriminalita.   
Největším problémem města Bohumín je cikánsvtí a vandalismuz ve všech jeho podobách.Ve městě je 
potřeba problém cikánství řešit a rázně.Né,jen o ni mluvit a dělat jako že se tento problém řeší!Pokud 
cikánství v Bohumíně nebude vyřešeno(a to jakýmkoliv zpusobem ve prospěch majoritní 
společnosti,prozatím občanu pleti bílé),nebude Bohumín nikdy městem ve "kterém stojí zato žít" 
nekvalitní silnice, výtluky při cestě do práce. Velmi až krizové smogové situace 
nelíbí se mi sběrači kovů, kteří pro pár korun za šrot ukradnou, znehodnotí soukromý nebo společný 
majetek a ještě ohrozí obyvatele -nelíbí se mi grafitti na nových fasádách, přistižení by ho měli odstranit 
-nelíbí se mi neukáznění majitelé psů, kteří po svých psech neuklízí lejna, přistiženým bych dávala 
vysoké pokuty 
Nelíbí se mi, že si na úřadě děláte, co chcete. Při schvalování různých staveb a rekonstrukcí se zeptejte 
nejprve občanů. Jedná nebo jednalo se o výstavbu golfového hřiště, které jak vidno jste si postavili sami 
(pro úředníky) nikdo tam nechodí kromě vás a je to předražené, úplně stačil klasický minigolf, který je 
stokrát lepší, dále se mi nelíbí již vámi schválená výstavba víceúčelové sportovní haly - k ničemu, hned 
vedle stojí zimák, který je v letních měsících k tomu určený, holt pár úředníků hraje florbal, takže zase 
pro vás (a zadara, jak jinak že?) a třetí je rekonstrukce Národního domu ve Starém Bohumíně, to jste 
posrali již před 15 léty a teď do toho chcete vyvalit tolik peněz? Pche, tehdá jo ale nyní? Jste 
Bohumíňákům jen pro smích a podvodníci. Mohl bych takhle pokračovat ale už nemůžu, podotýkám, že 
tohle není jen můj názor ale dalších stovek Bohumíňáků od kte rých to neustále slyším na ulicích, v 
hospodách atd...tak se zamyslete a když tak dělejte o různých akcích které chcete do budoucna chystat 
referendum. Starinský Martin. 
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Nenastavené dlouhodobé koncepce MěÚ v některých oblastech (bydlení, pěší doprava atd.) + zrušení 
dlohodobé podpory určité skupiny seniorů (chápu že jde o nejvěrnější voliče jak vedení samosprávy, tak 
i do parlamentu ČR) - Samochvála (např. každoročně posloucháme o vyrovnaném rozpočtu a jak je 
město úžasné když ho má, rozpočty obcí musí být vyrovnané ze zákona, takže Vám stejně nic jiného 
nezbývá) - Špatná profesní kvalita některých pracovníků MěÚ (např. bytový technici nemají o stavbách 
ani ponětí, investiční technici jakbysmet ..........) 
není městská autobusová doprava 
nepořádek např. kolem kontejnerů, spousta psích hovínek všude...., spousta nepořádných a 
nepřizpůsobivých spoluobčanů.   
neprizpusobivy obcane. 
nepřizpůsobiví občané (cikáni), snaha za každou cenu vybírat nejlevnější dodavatele (firmy) při 
veřejných zakázkách, větší dohled nad VPP 
nepřizpůsobiví občané (mnohdy to ani nejsou občané Bohumína) 
nepřizpůsobiví obyvatelé, chybějící kanalizace v některých částech města 
nepřízpusobiví očané a kriminalita; velmi opatrná nabídka služeb - pouze hospody; špatné pracovní 
příležitosti.  
Nepřízpusobiví spoluobčané,kriminalita,špatná kvalita ovzduší.  
neřešení romské otázky - nedostatečná údržba cest (neuklizené po zimě, neodtékající kanály ap.) - 
nedostatečná pořádková služba městské policie 
neřešení romské otázky (nelze řešit vystěhováním ze zchátralých domů, které se bourají a vytvářet nová 
getta ve věžácích a ubytovnách - je třeba vytvořit i sociální byty - slabé řešení kriminality a bezpečnosti 
občanů - zaměřit se na prevenci.    
Neřeší se důsledně nulová tolerance 2.Neřeší se důsledně životní prostředí - ovzduší 3.Neřeší se 
dostatečně nezaměstnanost.  
Nesystematicky prováděný úklid města, průchod městem a nebo projížďka městem těchto pracovníků 
úklid neřeší. Při údržbě zeleně je posekaná tráva a ořežou se stromy či keře. Není upravená tráva či 
poryta zemina kolem stromů a keřů. Některé z novějších osazených míst (ul. ČSA) růžemi nejsou od 
výsatby udržovány, kácejí se vzrostlé stromy, kterým by postačily úpravy korun. Okraje záhonů, 
chodníků i silnic jsou plné nedopalků cigaret. Košů,které jsou po městě je poměrně málo a jsou 
neudržované a neopravované. 2)Nově vybudovaná dětská hřiště potřebují nátěr, jinak shnijí jako 
mašinka na dětském hrřišti v centur , kterou zlikvidovat bylo nejsnadnější místo udržovat a obnovit. 3) 
Pracovníci na úklid pracují tak pouze 2 hodiny, rozprchnou se po městě spíše domů. Spoustu jich místo 
úklidu kolem kontejnérů, kontejnery prověřují co mohou vybrat z nich a odnést domů. Za to jsou placeni? 
Neustále se snižující počty pracovních míst, nejistota na trhu práce. 
Nevidím nedostatky ve městě jako takovém, ale velké nedostatky vidím především v občanech města. 
1.oblast u drátoven ( oblast kde žijí nepřizpůsobiví občané )- pro návštěvníka města, který Bohumín 
nezná, je to opravdu zážitek. 2.hromady psích exkrementů na chodnících, v parku, prostě všude, 
opravdu vizitka města hlavně když roztaje sníh. Samozřejmě, že město samo o sobě za to nemůže, je to 
bezohlednost pejskařů, ale třeba by šlo tuto situaci řešit zvýšením poplatků za psy třeba až na 
trojnásobek a z těchto peněz platit otrlého člověka, který by toto byl ochotný uklízet. Samozřejmě budou 
protestovat pejskaři, kteří uklízejí po svých mazlíčcích, ovšem těch nesbírajících je většina. Pro řidiče 
byla kampaň „nemyslíš - zaplatíš !" pro pejskaře bych udělala „ nesbíráš - zaplatíš! ". 3. chodci na 
cyklostezkách, cyklisti na silnicích vedle cyklostezek, na chodnících nebo na cyklostezkách v protisměru 
- někdy mám pocit, že Bohumín je město totálních tupců Jak jsem se přesvědčila několikrát na vlastní 
oči, policisté a strážnící neřeší ani neukázněné pejskaře ani neukázněné cyklisty ani opilce, takže tady si 
každý opravdu dovolí cokoli.  
nevím zda to město může ovlivnit "Romové" !; vjezd do města přes drátovny, sušátor koberců!. 
nevyjasněné sportovní záměry a sportoviště; arogantní úředníci. 
Nezaměstnanost, ovzduší, chybí zde hromadná doprava.   
Nové cyklostezky - jednoznačně zhoršily jízdu na kole starším občanům i dětem, omezily chodce. 
Prašné ovzduší. Absence kropicího vozu, který by město čistil vlhkou cestou, takže by se prašnost 
snížila. 
nuda 
obchodní síť, nebyslím MARKETY, ale obuv,textil, atd. 
Obrovské negativum pro mě je až "buzerace" cyklistů ze strany městské policie za nepoužívání 
cyklostezek,povinnou výbavu kol a dodržování pravidel-to vše je jistě důležité,ale jak se vyhnout tomu,že 
mi kolo,zamčené před nádražím,pravidelně z výbavy očešou zloději,že jsou cyklostezky zablokované 
parkujícími auty,které strážníkům kupodivu nevadí,že jsou stezky zaneřáděné střepy a jiným 
smetím,které způsobuje defekty a ohrožuje pádem?Potkala jsem slavnou cyklojízdu našich radních a 
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povinnou výbavu na kolech měla možná tak třetina,to nikomu nevadilo...  
odstraňování zeleně, nekvalitní cyklostezky. 
ovzduší 
ovzduší (což je samozřejmě vina především Ostravy a Polska) 
ovzduší (v horkých dnech kropit komunikace); pracovní příležitosti. 
Ovzduší, 2.nedostatek pracovních příležitostí, 3. společenský život pro mladé lidi je zde slabší. Nemají 
se kde bavit…  
ovzduší, bezpečnost, nezaměstnanost 
ovzduší, kriminalita 
Ovzduší, nepřizpůsobiví.  
ovzduší; spoluobčané. 
parkování 
pomalé a nekompletní opravy domů; údržba parků, zeleně; snižování zaměstnanosti. 
Pořad je co zlepšovat.Nemám vyhraněný nedostatek. 
práce. 
pracovmí místa,čisté ovzduší,bezpečnost občanů.    
Pracovní příležitosti - Úbytek v podl. ledech. 
Problém, o kterých slyším v poslední době velmi často, spojený se Střední školou Bohumín - 
nekompetentním vedení. Prý je tam hrozná atmosféra v kolektivu. Chtěl jsem tam dát své dítě, ale 
uvažuji, že ho dám do Karviné. 
problémové skupiny občanů; špatné životní prostřeí; pracovní příležitosti. 
přemnožení vietnamských prodejen a jiných institucí na místo jiných potřebnějších v centru města 
neřešitelný problém s místní komunitou a rostoucí kriminalita mládeže s tím spojená. 
přmíra nepřizpůsobivých občanů, důkladnější kontrola prospěšných pracovníků.    
Romové 
Romové 
Romové a jejich zvýhodňování 
Romové a přehlížní trestné činnosti jimiž páchané všichni zde ví o lokalitách kde se zdržují a kde se tato 
tr.činnost děje a stále se s tím nic nedělá!!! Teď nemám na mysli jen gheta ale přímo ulice a části města 
a to např . rafinerský lesík,náměsti budoucnosti,hlavní třída,park.... kdyby náhodou někdo (nechtěl) 
nevěděl. Cenzůra městských novin a t.i.k vždy informativní příspěvky o trestné činnosti která byla 
objasněna ale o vykradených obchodech,restauracích,přepadení občanů neni ani zmínka !!! 
Romové!!!Dělají hluk a mnohdy nepořádek! 
Romové, bezdomovci, prašnost 
romská "menšina" 
romská problematika (demolice ghett nic neřeší, problémoví obyvatelé se jen přesunou jinam, 
cyklostezky (zbytečně investované prostředky, dopravní situace a bezpečnost se po jejich vybudování 
ještě zhoršila) 
romské ubytovny u nádraží 
rozrůstání prodejen s vietnamským zbožím!!; nedostatek parkovacích míst; nepořádek okolo kontej. A 
nádob na odpadky. 
Rušení nočního klidu z otevřených 2 restaurací až do ranních hodin na ulici Šunychelské, kdy tyto dva 
podniky ruší noční klid a provozem těchto restaurací, které mají otevřeno až do ranních hodin, jsme 
neustále jako nájemníci na ulici Šunychelské rušeni, hlavně hudbou, která je hlasitá a jedná se hlavně o 
pátky a soboty, kdy je hluk z těchto restaurací nepřiměřený a s tím je spjato i následné chování lidí, kteří 
v podnapilém stavu dělají rámus až do ranních hodin. Město není vlastníkem nemovitostí, ve kterém 
jsou zmíněné restaurace, ale do budoucna, pokud bude mít pravomoc omezit otevirácí dobu provozu 
restaurací, tak bych na ulici Šunychelské uvítala zklidnění situace, tedy otevírací doby. Není přece 
možné, aby kvůli dvěma restauracím a lidem, kteří se chtějí v noci bavit, nemohla část lidí bydlíci v okolí 
této lokality (nejen na ulici Šunychelské, ale i v řadových domech a v rodinn ých domech za těmito 
provozovnami) spát. Rozhodně nejsem spokojena jen já, píšu toto jako velký problém i za ostatní lidi 
bydlící v dané lokalitě a město by mělo v budoucnu určitě zakročit. 
samozřejmě vzduch, pak zvyšující se kriminalita, nedostatek pracovních míst 
sestěhovávání nepřizpůsobivých občanů do centra (zejména do ubytoven), údržba bytového fondu v 
majetku města (nekoncepční), velké procento rómského obyvatelstva 
Schody na ždb mostě na obou stranách ,a žádnej přechod z jednoho chodníku na druhý ze strany u 
ŽDB. 
sociální politika,cikáni,zaměstnávání lidi,kteří stejně nepracuji a jen se po městě flakaji.   
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stoupla kriminalita, nezaměstnanost 
špatná kvalita ovzduší zejména v zimě; nadměrné zatížení dopravou Skřečoně. 
Špatné ovzduší Nedostačující autobusové spojení do Ostravy. 
Špatné ovzduší Nepřizpůsobiví spoluobčané.  
špatné ovzduší, neustálý problém s bezdomovci a romy v Rafinérském lesíku a jiných místech 
špatné ovzduší, problémy s nepřizpůsobivými občany, nedostatek pracovních příležitostí. 
špatné ovzduší, při volnočasových aktivitách zanechává mládež po sobě nepořádek (plast. Láhve, 
papíry, obaly) na sportovních hřišti lokalita Svat. Čecha, dětských hřištích, přístřešky u dětských hřisť 
obývají bezdomovci a mládež, přeplněnost cest 
špatné ovzduší; problémy s romy; více základních obchodů (mnoho drogerií)?. 
špatné životní prostředí, nedostatek zeleně a kvalitního bydlení, nedostatek parkovacích míst 
špatné životní prostředí, vysoká nezaměstnanost, málo pracovních příležitostí, odliv mladých lidí do 
jiných částí republiky, postupné stárnutí obyvatel, malá propagace města 
špatné životní prostředí; nepřizpůsobiví obyvatelé; nedostatek obchodů s kvalitními oděvy a obuvi. 
špatný vzduch, kriminalita. 
špína na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, zastávkách necítim se ve městě 
bezpečně - nepřízpůsobiví občané, sběrači kovu, večer mám strach být na ulici.  
špinavé ovzduší 
To že město nemá vlastní MHD nutí lidi z okrajových částí dojet, pro mnoho věcí do centra autem a 
myslím, že je stále málo parkovacích míst. 
Ubytovny, je jich spousta a je to špatně. Město by se mohlo pokusit zřídit sociální bydlení, které nebude 
tak drahé jako jsou soukromé ubytovny. Kriminalita. 
vandalismus v parku, podomní prodej, hluk v nočních hodinách, hlasitá hudba 
veliká nezaměstnanost, veliké množství prý drobných přestupků a krádeží, které dělá naše město 
nebezpečným. Čistota silnic 
Velký počet nepřizpůsobivých občanů. Cihlová osada ul. Okružní, ze kterého by mohlo být po 
rekonstrukci nejhezčí a nejluxusnější bydlení ve městě. 
velký počet nepřizpůsobivých, čím dál víc prázdných prostor pro podnikání, některé omšelé domy 
velký počet osob Romské národnosti 
velmi špatná kvalita ovzduší, sídliště Bezručova, rozpadající se afaltový povrch na chodníku 
železárenského mostu a okolí mostu.  
Velmi špatné ovzduší! Málo pracovních příležitostí! Nepřízpůsobiví spoluobčané!  
výbava nemocnice; málo kulturních akcí. 
vysoká koncentrace sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů; stoupající agresivita výše 
jmenovaných skupin; pronájem bytů už kdekomu - s tím se zvyšující počet výše zmíněných skupin. 
Vysoká kriminalita a podle mě stále příliš vysoká tolerance města vůči nepřizpůsobivým občanům. 
vysoká nezaměstnanost, nízká bezpečnost, sociální složení obyvatel (vysoký podíl "nepřizpůsobivých") 
vysoká nezaměstnanost, vysoká kriminalita 
vysoká nezaměstnanost; vysoká koncentrace problémových skupin občanů; špatné životní prostředí a 
malý tlak vedení města na stát. 
vznik ubytoven pro sociálně slabé, neřešení tohoto problému městem - např. nabídkou levného 
sociálního bydlení (tím by se ztížilo "podnikání" těm, co levně kupují domy a budují v nich tyto ubytovny) 
2. špatné ovzduší a s tím spojený dojem zaprášeného a špinavého města 3. vysoká kriminalita, krádeže, 
potulování skupin sociálně slabých občanů po městě(z toho pak vyplývá menší pocit bezpečí na ulici - 
hlavně večer). 
zaměstnanost.  
Zapomíná se na naši čtvrť v Novém Bohumíně tzv. Za parkem kde bydlím v oblasti dopravy. Stále 
mnoho řidičů si ji plete se silnicí 1. třídy a podle toho tam taky jezdí, rychle a bezohledně v obytné zoně 
kde je max rychlost 20km/h ,jezdí i 80-90km/h. Myslím si a viděl jsem to i v jiných městech, že by 
pomohly zpomalovací prahy tzv. retardéry. Radši je umístěte hned ,než nějaké dítě zabije bezohledný 
řidič. Není na co čekat. 
znečištěné ovzduší 
Znečištěné ovzduší, kriminalita. 
znečištěné ovzduší, relativně vysoká kriminalita 
znečištěné ovzduší, vsoká kriminalita 
znečištěné ovzduší; přemíra romských občanů; zvyšující se kriminalita. 
znečištěné životní prostředí, hřiště a lavičky na veřejném prostranství obsazené romy 
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znečištění ovzduší, vzrůstající kriminalita.   
znečštěné fasády; kostnatý architekt; znečištěné a neupravené chodníky - okraje cest a obrubníků. 
znešičtěné ovzduší, riziko povodní, vysoký počet nepřizpůsobivých občanů 
zvyšování počtu nepřizpůsobivých 
životní prostředí, kriminalita.   
Životní prostředí. Klientelismus radnice. Kriminalita.  

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 
"Snaha" řešit výše uvedenou problematiku, otevřenost zástupmců vedení města, kulturně-společenské 
vyžití 
1) klidné bydlení 2) kousek do Ostravy 3) dobré vedení města 
1) leží na strategickém bodě, je zde blízko dostupné 3 největší město našeho státu je krásné až na 
nějaké části. 2) Potenciál pro rozvinutí opět průmyslu, pracovních příležitostí a kultury. 
1) Rekonstrukce starých nemovitostí 2) Sportovní hřiště, stadion, bazén atd. 3) Klidné město plné zeleně 
- zeleně však není nikdy dost. 
1) Široká nabídka kulturních aktivit především z nabídky K3 Bohumín. 2) Areál Bosporu - Hobby park, 
golf, aquapark (ojedinělý projekt v MSK - takto vše pohromadě) 3) Korektní přístup radnice a vedení 
města. 
1. Fungování občanských sdružení a iniciativ 2. Velká nabídka možností v rámci sportovních aktivit. 
1. Kino 2. Sportovní centra,bazén 3.Rafinerský lesík. 
1. Kupodivu ještě stále dost zeleně. Už nekácet! 2. Upravené částí města, např. náměstí... 
1.Výborný tým vedení města 2.Rychlé změny k lepšímu 3.Kulturně-sportovní život ve městě. 
1/ čistota, zeleň a celková úpravnost města. 2/ aquacentrum, Penzion ve věži a okolí. 3/ Park P. 
Bezruče. 
1/Upravené a čisté město,spousta zeleně.2/Cyklostezky+nové chodníky.3/Dostupnost školních 
sportovišť pro občany města. 
Aquacentru, Penzion ve věži, Meandry. 
aquapark a docela dost zeleně 
architektonické stavby - kostely, zákoutí Starého Bohumína; aquacentrum; park PB. 
bazén, železniční spojení, dostatek obchodů s potravinami 
blízkost docela hezké přírody 
blízkost k Ostravě, ale mohlo by se sem protáhnout spojení přes DPMO; dobré dopravní spojení díky 
železnici; celkově se město vzhledově mění k lepšímu, ale k čemu nám to je, když od rána do večera 
všude potkávám nepřízpusobivé. Co uděláte nové obsadí pohodlní občané, kteří nemají nic na práci a 
jsou víc v pohodě než pracující obyvatelé 
Bohumím vypadá o mnoho lepe,než vypadal před 20lety.Ale viz výše! 
Bohumín nabízí kvalitní bydlení, má dostatek možností a nabídek k využítí při sportu apod., dostatek 
zeleně, kvalitní školství. 
budování hřišť a parku, náměstí, kino 
bydlení, dopravní infrastruktura, reagující zastupitelé 
Bydlim v Bohumine od narozeni - 35 let - a moc se mi libi, jak se mesto za tu dobu promenilo. Opravene 
domy, nova hlavni trida a namesti, kino a kulturni aktivity, bazen, zimni stadion, hobby park a nova 
detska hriste - to vsechno dela z Bohumina skvele misto. Diky moc vsem, kteri se na revitalizaci podili. 
Dobra prace 
bytová politika, kvalitní vedení města, stálý rozvoj a zlepšování kvality života. 
celkový rozvoj města - dálnice, doprava; údržba a úklid města; byty, údržby, úklid, skládka a teplo v 
majetku. 
cyklostezky; kvalitní kino. 
Činnost K3 ve všech směrech na kterých se podílí a nabízí - zábava, kultura i vzdělávání 2) Provoz a 
výstavba sportovišť 3) E info - který by mohlo mít i volně přístupnou konzolu, třeba na nádraží či 
náměstí, kde by si mohli přečíst čerstvé aktuality i turisti či lidé bez internetu. 
čistota a zleň; park; sportoviště za parkem. 
dětská hřiště snaha o zkvalitňování bydlení 
diskuse s občany - opravy domů - zřizování dětských koutků 
dobrá dopravní dostupnost. 
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dobrá dopravní obslužnost výběr z mnoha kulturních a spotovních akcí čistota města. 
dobrá síť sociálních služeb - kino s moderním vzhledem a technologií - aquapark. 
Dobře fungující městská samospráva. Dobrá informovanost obyvatel. 
dopravní křižovatka - snadné spojení po ČR i do zahraničí - postupná revitalizace veřejných ploch a 
panelových domů, centra Bohumín. 
Dopravní spojení do všech směrů, ať už vlakem do Brna či Prahy, nebo jen do blízkého okolí. 
dopravní spojení všeho druhu, dostupné bydlení, možnosti volnočasových aktivit. 
dopravní spojení, existence gymnázia, opravené centrum 
dostatečné zázemí pro kulturní a sportovní vyžití 
dostateční sportovní a kulturní vyžití, relativně klidné město a bydlení 
dostatek kultury a sportů. 
dostatek možností pro volnočasové aktivity všech věkových skupin obyvatel (velká nabídka sportu, 
kultury, aktivit pro seniory, centra pro rodiny s dětmi atd.) 2. přibývání zelených ploch a výsadba zeleně - 
jen tak dál! 3. udržované a relativně čisté centrum města, přibývání revitalizovaných prostor na sídlištích. 
dostatek zeleně. 
dostupnost bydlení; bezpečnost. 
e se za „městem“ najde ještě kousek přírody Že návštěvníci města oceňují množství zeleně, přesto že 
se dřevorubecká firma snaží Nevím, co mne málem přejala motorka v parku Bezruče jsem ještě v šoku. 
Hezké, čisté, upravené centrum. Dostatek zeleně 
historie města soulad město - příroda výborná občanská vybavenost. 
Hodně se opravilo a mnohdy to bylo velmi těžké. Například po povodních v 1997 
hodně zeleně, podpora sportu a kultury, kvalitní cesty a chodníky 
chtěl bych pochválit vedení města za soustavnou snahu o zlepšení prostředí ve městě a života nás 
občanů. 
chtěla bych poděkovat Ing. Víchovi, jak se o město stará. Děkují Vám. 
ideální velikost města co se týče počtu obyvatel; vše nadosah ruky; vyhovující volnočasové aktivity. 
je na hlavní železniční trati bazén leží na hranici s Polskem. 
kultůra kino - knihovna, kvalita a vstříctnost úředníků radnice, dostupnost bydlení. 
kultura. 
kulturní vyžití, zeleň. 
kvalitní bydlení; prostředí zeleně; sportovní, kulturní vyžití. 
Líbí se mi Aquacentrum. Hodně se v centru opravilo. 
líbí se mi starost radnice o vzhled městských domů a taky o cenovou dostupnost nájmů i pro starší 
občany  
líbí se mi úspora za topení z EDĚ -líbí se mi investice do městských domů - okna, zateplení -líbí se mi 
dopravní řešení města - vyčlenění nákladní dopravy mimo centrum města, cyklostezky(ale příšerně 
řešené!!!!!!), přechody pro chodce 
líbí se mi vývoj kupředu 
Líbí se mi, jak se neustále Bohumín mění. Je to hezké! Myslím si, že to v Bohumíně žije! Jo a Rudu z 
Ostravy jako moderátora na městských slavnostech?? Udělali jste mi mega radost!!! :))) 
Líbí se mi, jak se neustále Bohumín mění. Je to hezké! Myslím si, že to v Bohumíně žije! Jo a Rudu z 
Ostravy jako moderátora na městských slavnostech?? Udělali jste mi mega radost!!! :))) 
Líbí se mi,že se zde stále něco buduje,opravují chodníky,staré budovy,udržuje zeleň... 
malé město, upravené, krásné 
mě se libi tyřabi 
město investovalo hodně do sportu, ale pozor ať se to nepřežene na úkor ostatního. 
město je hezké,upravené s velkými možnostmi volnočasového využití,s dostatkem obchodu všeho 
druhu,netřeba jezdit nikam jinam. 
město se zajímá o názor občanů, stále se něco renovuje a rekonstruuje 
Množství kulturních akcí. 
množství zeleně; sportovnía kulturní vyžití. 
Modernizace, hodně zeleně, sport i když už je ho moc. 
možnost všestraného výběru v oblasti kultury a sportu; dostatek bytů; zkrášlení celkového města - 
budov, zeleně i cest. 
Napojení na dálnici a hlavní železniční tah. Zázemí pro sport. 
nedokážu určit. 
Neustálá snaha o vylepšení města. 
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nevím o žádných přednostech oproti jiným městům. Bohužel nic 
nic mě nenapadá. 
nové sportoviště, golf, poznávací tabule v parku 
nulová tolerance 
nulová tolerance města 
Oceňuji vedení města - to je hlavní přednost Bohumína. Město za posledních 20 let rozkvetlo a je to 
hlavě zásluha vedení města. Opravy, komunikace s obyvateli, web - všichni vyvíjejí maximální snahu a i 
na úřadě jsou pracovníci mimořádně vstřícní. Mladé rodiny tak zůstávají bydlet v Bohumíně a město se 
nevylidňuje. 2/ Podpora výstavby sportovišť - ať se děti a mladí mají kde vydovádět 3/ Snaha udělat 
takové změny v dopravě, aby se zachoval benefit Bohumína jako dopravní křižovatky, a přitom se 
odlehčilo nebo dokonce pomohlo obyvatelům a životnímu prostředí. 
Oprava bydlení 
oprava bytů (okna, zateplení atd.); starost o důchodce; pozitivní vztah k sportu a kultuře. 
opravené domy, revitalizace sídliště, cyklostesky; sportovní aktivity, kultura. 
opravený a dostupný bytový Fond; nemocnice - moderní - dostupná; využití vol. času (bazén a jiné). 
opravy bytových domů, škol a školek, možnost bohatého kulturního a sportovního vyžití, městská 
nemocnice. 
opravy domů, dopravní dostupnost. 
opravy obecních bytů 
park 
park a jeho akce; knihovna a kino; mnoho akcí pořádaných městem 
park, náměstí,občanská obslužnost. 
parky. 
péče o seniory a mládež; opravy domů; zeleň. 
péče o vzhled města (rekonstrukce domů, náměstí, dvorů atd. - nadstandardní možnosti kulturního a 
společenského vyžití, rozumné náklady na bydlení a služby 
Péče o zeleň, bytový fond, kultura a volnočasové aktivity. 
Perfektní dopravní dostupnost (železniční uzel, dálnice) 2. Zatím relativně solidní možnost zaměstnání 
3. Obnova a opravy města, včetně výstavby sportovních zařízení atd. 
perfektní práce radnice - zájem o názory občanů 
podpora kultury a sportu, nyní již dostupné a relativně levné městské bydlení, čistota a údržba města 
(včetně VPP) 
pořádání kulturních akcí, rozvoj zeleně města a dětských koutků. 
Považuji všechny přednosti města ,které byly učiněny pro obyvatele Bohumína. 
práce starosty a radnice. 
profesionalita a vstricnost uredniku z radnice; snaha z kulturnit město; nabidka rychleho nalezeni bytu 
(licitace). 
prozatím mě nic nenapadá. 
Průběžná modernizace a zvelebování města, mnoho zeleně, velká informovanost o dění ve městě. 
regenerace sídlišť 
regenerace sídlišť a získávání dotací na různé projekty z evropské unie 
rekonstrukce domů ulic chodníků,služby pro občany ,kulturní a sportovní možnosti. 
rozšiřující se plochy zeleně 
rozvoj volnočasových aktivit (Fontána, Bospor apod.), výstavba dálnice, výstavba cyklostezek 
rozvoje města - cyklostezky, protipovodňový val, in-line 
různé opravy a úpravy domu, cest. Prostranství, výstavby atd. což se kladně projevilo na vzhledu města 
za posledních 30 let 
Různorodost obyvatelstva - Poloha (hranice, periférie průmyslové aglomerace) - Dopravní dostupnost. 
snad pěkná pčíroda v okolí a odsun tmavých "taky obyvatel" z ulice P. Cingra a hotelového domu. 
snaha o inovace, boj s hazardem. 
naha o úpravu veřejných prostranství, výsadba zeleně. Podpora sportu a kultury. 
snaha radnice o zkulturnění prostředí i volnočasových akcí aktivní postoj starosty společensky. 
snaha zaměstnávat lidi,kteří už snad zapoměli pracovat(oranžové vesty ve městě). 
Snaha zlepšit vzhled města. 
snaha,která se někde ztrácí!!! 
Snížení nároků podmínek na licitace - je dobře, i občané, kteří měli problému by mohli zkusit bydlet 
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znovu jako lidé a ne parazitovat na státu (ubytovny). Opravené domy začínají lahodit oku občana. Pořád 
se něco děje kino, kultura, sport, atd. 
spor. vyžití; dostupnost bydlení info - o městu. 
sportoviště, hřiště pro děti 
Sportovní a kůlturní aktivity na skvělé ůrovni! Velkou předností je to jak se naše město za posledních 
několik let změnilo(samozdřejmně k lepšímu). Klidné a pohodové bydlení(v některých lokalitach). 
sportovní a kulturní vyžití, dostatek obchodů, dobrá dostupnost do okolních (větších) měst 
sportovní vyžit, úpravy panelových domů, snaha něco vylepšovat 
sportovní vyžití 
sportovní vyžití, zeleň, kultura 
spoustu sportovního vyžití pro děti i dospělé, opravy bytových domů. 
spoustu věcí se zlepšilo, město je hezčí. 
Stabilní a stálý rozvoj města - vzhled, služby, vybavenost, infrastruktura. 
strategická poloha. 
Technické památky - železnice Kino Areál Faja. 
trvalá péče o městský majetek, růst možností volnočasových aktivit 
údržba čistoty města 
udržování domov. Fondu; investice, jak do oprav, tak výstavba (sportoviště, kultura, nemocnice); 
informovanost občanů. úklid 
úprava města 
Uprava zeleně a koutky pro děti. 
úprava zeleně, centrum města-vždy uklizeno, kultura 
upravené centrum. 
upravené veřejné prostory, centrum města, parky 
upravené veřejné prostory. 
upravený park, dětská hřiště, sposty sportovišť, hodně upravené zeleně, opravené domy, chodníky i 
komunikace 
úřady ve městě... blízko sebe.. 
vedení města 
VEDENÍ MĚSTA SE STARÁ O OPRAVY A ROZVOJ MĚSTA. 
Velice si vážím pana starosty ing. Petra Víchy. Díky němu se naše město změnilo k nepoznání. Fasády 
domů hýří barvami, opravené cesty, chodníky, fungující školství, zdravotnictví, sportovní vyžití, a mnoho 
a mnoho dalšího. 2. Konečně se město začalo zajímat i o nepřízpůsobivé občany a ruší nebezpečná 
gheta, je to velké plus s bojem proti kriminalitě, i když v této oblasti se bude muset ještě mnoho provést. 
velká ochota občanů účastnit se akcí města a bojovat za město (např. ankety, hlasovací soutěže apod.); 
- schopnost představitelů města zapojit občany města do těchto akcí; - vytyčení oblasti Parku P. 
Bezruče a oblasti za parkem jako zóny volnočasových aktivit 
viditelné investice do sportu a volného času (bazén,cyklostezky,...) * viditelné investice do oprav domů a 
fasád, výměny oken za plastová, opravy chodníků * starost o město, jeho rozvoj a o jeho občany, 
kterých se zastupitelé demokraticky ptají (a následně také dle informací viditelně konají, tj. jsou viditelné 
výsledky ...viz bazén, který se mi velmi líbí) 
vlastní nemocnice, dostačující sportovní vyžití. Dobrá potravinově obchodní síť. 
volnočasové aktivity, zejména sportovní a kulturní, opravy domů, náměstí apod. 
Výborného pana starostu, obětavého a pracovitého. Krásné náměstí a spousta investic. 
Za velké plus Bohumína považuji to, že i když je to malé město, nabízí občanům širokou škálu 
sportovního a kulturního vyžití. Nemusíme do Ostravy na bazén ani do divadla, máme to u nosu. 
Chválím péči o zeleň. V současné době vypadá náměstí a nejbližší okolí, osázené tulipány, úchvatně. 
Jako největší přednost města vidím : - dostupnost zravotní péče ( dojíždět do jiného města je nutné jen v 
případě, že jde o specializované pracoviště nebo když chce pacient lékaře s lepším přístupem, než je 
mu nabízen v Bohumíně ( taky z tohoto důvodu dojíždíme do Ostarvy )) - dostupnost úřadů ( pasové, 
odbor dopravy - nemusíme už do Karviné ). 
zájem o sport. 
zbytek přírody za městem, kino, o.s. Maryška. 
Zeleň a životní prostředí. 
zeleň; bazén. 
zlepšení životních podmínek (výměna oken, zateplování), prostory pro volnočasové aktivity (Bospor), 
řešení každého problému ze strany města 
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zlepšování vzhledu města, zeleň, opravy budov, nabídka sportovních a kulturních akcí 
zlepšuje se bydlení, prostředí 
zlepšující se vzhled města 
zvyšování počtu zeleně. 
že zde máme nemocnici, město se snaží vysazovat zeleň, bojuje proti nepřizpůsobivým 
železniční doprava, dálnice. 

 
Ostatní poznámky: 
 
Bylo by moudré najmout opravdové odborníky na údržbu městské zeleně a také přestat natírat domy na 
sídlištích zářivými barvami v kombinacích pistáciová zelená-růžová-oranžová atd. Nejsme ve filmu 
Střihoruký Edward a existují i decentnější barevné kombinace. 
dobrý nápad s anketou, díky 
Doporučuji začít úpravu křižovatky u ZŠ Benešova na kruhový okruh, než tam dojde k tragédií. 
chtělo by to víc akcí v parku. Jako v minulosti, dostupné cenově lidem 
chybí jakákoliv městská doprava, alespoň okruh nemocnice-Starý Bohumín-centrum 
Je poznat, že dotazník vytvořil člověk zdravý. Zdraví (a to ještě jen jednu jedinou otázku) jste dali jen do 
sekce Kvalita života, což nebylo nejlepší rozdělení. Protože se mi nelíbí, že máme na každé ulici 
lékárnu, ale zubaře neseženete. Nelíbí se mi, že k odborným lékařům ve městě se dostanete jen po 
schodech - na Studentské neurolog Milberger, v tom samém domě ušní, gynekolog, vedle v domě 
zubaři, na Tyršové gynekolog, psychiatr, na Alšové rehabilitace - to si člověk uvědomí až v případě, kdy 
mu chůze po schodech (třeba kvůli úrazu) dělá potíže 
Jsem zvědavá, jaká nastane změna. 
Nechcem aféry na městském úřadě. Městu to nedělá dobré jméno, které mělo! 
Nechci žít ve městě, kde si koupím nové kolo a z důvodu nekvalitních cest si ho zničím po jedné jízdě na 
kole. 
Omezit vyhláškou volný výběh psů a začít pokutovat sobecké pejskaře 
Osobně bych uvítala řešení neustáleho rušení nočního klidu z 2 provozoven na ulici Šunychelské,jak 
jsem ve stručnosti popsala viz. výše. Neustále volat na městskou policii a dožadovat se příjezdu 
strážníků, kvůli hlasité hudbě, bohužel nejde donekonečna a už to ani nedělám, protože je to zcela 
zbytečné, strážníci odjedou a hudba se znovu zvýší, majitelům nemovitosti již v minulosti bylo napsáno, 
situace se nezměnila, ale není možné, že by město nemělo možnost něco v této problematice 
podniknout... Bylo by to opravdu velmi vhodné, jelikož před nadcházejícím létem je člověk neustále, 
hlavně přes víkendy, omezován tím, že si nemůže večer či v noci otevřít ani okno, jelikož pravidelně v 
pátky a soboty až do ranních hodin "duní" hlasitá hudba z těchto dvou restaurací. Je to obtěžující a 
hlavně je to pořád dokola a nic se neděje a my v domech na Šunychelské ulici trpíme... 
Pokud si chci snížit měsíční zálohy (a doplatit vše v ročním vyúčtování), pak opravdu nechápu, proč by 
měl být takový nájemce cituji "být dlužníkem". Jen proto, že si chce upravit flexibilněji měsíční platbu 
(snížit nikoliv nájemné, ale částku na zálohy energie-teplo,vodu,služby)??? Např. u ČEZu to možné je a 
mají to jasně definováno: možné snížení měsíční platby o 50% (než je vypočtená měsíční částka daná 
rozpisem) a min. 100kč/M. Prosím, ať mi nikdo z města do očí netvrdí, že toto není pravda... sám toto 
totiž nastavení používám, protože mi roční platba prostě vyhovuje více! 
Prosím udělejte něco s nepřizpůsovými občany. Rómové a spodina bílé rasy nám obyčejným slušným 
občanům platící daně ztěžuje život. A prosím pozvedněte kulturní stránku bohumína. Zavádějte zde 
kulturní akce. Festivaly hlavně. Žádné batikování či jiné už ohraté věci, ale něco pro mladé, pro novou 
generaci. 
představitelům města bych ráda vzkázala, aby nebrali kritické podněty občanů jako osobní útok na ně, 
resp. na město, většině lidí jde o dobro města a i jiný názor má právo být vyslyšen a vyhodnocen v klidu 
a s čistou hlavou, je jen třeba trochu více empatie; - doporučuji zvýšit veřejnou kontrolu na městském 
úřadě a ve společnostech zřizovaných městem, změnit principy tak, aby se minimalizovalo riziko, že 
jedna osoba bude mít ve svých rukou koncentrováno několik pravomocí, které se navzájem vylučují - 
prostě "důvěřuj, ale prověřuj" 
radikálněji řešte ovzduší a bezpečnost slušných občanů a jejich majetku 
Regulujte prosím tu neorganizovanou barevnost na nových fasádách. Barvičky jsou pěkná věc, ale s 
rozumem, je to pak jako v cirkuse :-) 
už jsem se zmínil výše…když tak dejte vědět na starinsky@seznam.cz 
Zavést znovu tramvajovou dopravu, po rekonstrukci domu "Pod zeleným" by byla vítaným turistickým 
lákadlem a potřebným spojením mezi Novým a Starým Bohumínem. 
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Odpovědi respondentů 
Pudlov 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
1)provázanost strážníku městské policie s bandou taxikářu před nádražím, na jedné straně stojí taxiky 
ve dvouřadu, že se ani nedají objet a taxikáří kecají mezi sebou přes okýnko a na druhé straně před 
řeznictvím strážník MP dává pokutu řidiči,který sedí v autě a čeká až manželka koupí maso 2)ghéta 
nepříspusobivých, kteří chodí krást a není na ně páka, třeba takoví Turkovi, už toho ukradli dost ale 
nikdy ne tolik aby se dali zavřít 3)socialnědemokratická mafie, která ovládá trh pracovních míst ve 
státních a polostítních firmách 
1. Kriminalita, bezdomovci, nikdy nepracující spoluobčané 2. Mělo by být asi více domovů pro seniory 3. 
Trápí mě častější povodně, ale hráze, i v Pudlově, se už stavějí a budou stavět.A taky extrémně špatné 
ovzduší! 
chybí kvalitní obchody s oblečením, obuví, zrušit herny 
chybí v obci Pudlov kabelová TV, špatné ovzduší.   
kriminalita.  
leniví romové, založení kolonie nepřizpůsobivých u nádraží, cyklostezka na ul. Šunychelská 
minimální aktivity na ochranu přírody okolí (absence spolků na ochranu přírody, aktivity pro mládež 
apod.) 
nedostatečná práva ke kontrole …? … ; mnoho nepřízpusobivých občanů; velmi málo pracovních 
příležitosti.  
nejsou hráze v Pudlově, příliš nepřízpusobivých občanů v Bohumíně a tvořících geta, menšídostupnost 
služeb.  
Největším nedostatkem ja jadnoznačně špatné ovzduší ve městě.Líbí se mi úsilí o zlepšení 
bydlení,opravy domů a údržba a obnova zeleně ve městě. 
převaha asijských obchodníků.  
přístup občanů k bytovému fondu. Za zničený byt dostanou náhradní. Bezpečnost na ulicích je nízká. 
Povalující se opilci 
sociální bydlení pro lidi s nižší mzdou 
v centru města chybí klasický kulturní dům, zájmový dům pro děti v centru města, klasická prodejní síť v 
centru (kvalitní obuv) 
větší zájem o městskou část Pudlov, nedostatečný úklid a sečení trávy, postavit už konečně chodník na 
most z Drátovenské. 
vysoký počet romského etnika, hlavně v Drátovnách málo pracovních příležitostí, špatné ovzduší 
zcela nevyhovující kvalita ovzduší 
zoufalý nedostatek pracovních příležitostí - spojený se všemi sociálními a ekonomickými důsledky; 
špinavé ovzduší, prašnost, smog a z toho plynoucí zdravotní problémy obyvatel; poflakující se cigáni v 
centru města (i na sídlištích) kde okupují doslova od rána do večera lavičky a dětská hřiště, svou 
mentalitou jsou hluční, nepořádní a otravují ostatní obyvatele města. 
zvláštní výhody fmy Boh. stavební, včetně předem rozhodnutých zakázek, -přemíru romské menšiny v 
centru, -předem rozhodnutá výběrová řízení na pozice pracovníků MÚ, -zvláštní změny v územním 
plánu, - 

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 

příjemná vzdálenost do Ostravy 
bazén, kino, golf. 
Bydlím tady od narození, mám tady domov a práci. Líbí se mi celkový rozvoj města, ve všech 
směrech. 
dopravní propojenost s okolím, -dokonalá sehranost týmu na MÚ, kdy prostý občan je na posledním 
místě, -aktivity příslušníků MP Bohumín na nesprávných místech (to je však ve více městech) 
Dostatek sportovního vyžití. 
Jsem rodilý Bohumíňák a s postupem let vnímám jak se šedé město mění nejen co do kvality 
bydlení ale i společenkého života.Oceňuji úsilí o zachování nemonice a rozvoji sociálních služeb. 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

krytý bazén, ledová plocha, cyklostezky 
nenapadá mne nic co bylo předností tohoto města 
oprava výstavby města a čistota, rafinerský parčík, opravená ulice Na výsluní. 
rychlý rozvoj města, kvalitní služby, vysoké sportovní vyžití 
sportovní volno aktivity i kulturní dostatené; opravy bytů a regenerace celková sídlišť, zabezpečení 
a výměny oken, kulturní pamtky. 
udržovaná zeleň; přijemné a dostupné bydlení 
udržované centrum města, komunikace s občany 
volnočasové aktivity (sport) 
volnočasové činnosti, klidnější město, dobrá dostupnost do Ostravy. 
vysazování zeleně, oprava cest a chodníků 
Zachování nemocnice. Opravené domy 
 
 

 
Ostatní poznámky: 
častý nepořádek v Pudlově, zakládání černých skládek, rušení klidu, mnoho feťáku v ulicich i prodej 
drog. Chtělo by to více policistů, a rozdělit jim okrsky, ať si určitá parta hlídá svůj rajon, lidé je budou 
znát. Více kontrolovat veřejně prospěšné pracovníky, v Drátovnách se poflakují, shlukují, neuklízí. 
Kdy už konečně na úřadě v městě řízených organizacích najdou taky práci jiní lidé než členové 
ČSSD nebo jejich sympatizanti, pak se nemůžeme divit, že bují korupce, 
českosocialnofamilionizmus a město místo na radnici se řídí ve schůzích strany a při rodinných 
setkáních, pak se nemůžeme divit, že interní audit nenajde ukradené miliony. 
Snad příště, když poznám, že vedení města stojí skutečně za řádným občanem a nebude tento 
občan v kategorii nežádoucí pro MÚ. Má-li Bohumín jako město vzkvétat tak, prosím, vyměňte sami 
sebe. 

 
 

 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

Odpovědi respondentů 
Skřečoň 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
 
1)nově vybudovaná cyklistická "slalomová" stezka Bohumín-Skřečoň ul.1.máje: zbytečně široké 
chodníky (Praha by nám je mohla závidět) na úkor šířky silničních jízdních pruhů!!! navíc ostrůvky! U 
pošty ani jedno parkovací místo!!! Já jako laik bych stezku, chodníky naprojektovala rozhodně lépe a 
efektivněji. Někteří cyklisté asi ignorují, či mají odpor k nové cykl. stezce a jezdí stále po silnici a je 
problém v úzkém pruhu ho předjet. 2) málo parkovacích míst ve městě 
1. Nedostatek opravdu hodnotné zeleně. Pěkný park je hezká věc. Ale v okolí Bohumína je obrovský 
prostor pro vznik hodnotných lesních porostů, které jsou schopny zadržovat velké množství emisí, vody, 
hluku,... 2. Městská policie - dovedu si představit, že by fungovala mnohem efektivněji, nejen jako 
výběrčí další silniční "daně". Kdyby chtěla, opravdu zajistí radarem vyšší bezpečnost, hlavně v nočních 
hodinách (viz "spanilé jízdy taxikářů, apod...) 3. Údržba trávy.. V lokalitách kde žije hodně obyvatel 
města, je tráva sečena pouze 2-3x do roka... 
1. Systém nájemného bydlení, město by mělo prodat své byty lidem. Sníží tak zbytečné náklady na 
vysoký počet úředníků majetkového odboru. A lidi se o svůj majetek lépe postarají. 2. Příjezd do města 
přes drátovny. Není to dobrá reklama. Ošklivá továrna a poté romská kolonie. 3. Absence nějakého 
vrcholového sportu. Kéž by fotbalisté hráli alespoň třetí, nejlépe druhou ligu. 
bezpečnost, špína na veřejných prostranstvích neschopnost zajisti prázninový provoz ve školách a 
školních družinách a pomoct tak pracujícím rodičům. 
bezpečnost, špinavé cesty, chodníky a veřejná prostranství špatné zajištění místní hromadné dopravy 
ve městě. 
cyklostezky, úprava hlavní cesty ve Skřečoni, kriminalita související s Romy 
čistota vzduchu; žádné budovy v moderním designu. 
dálnice přes město - malý park, chybí sportovní využití pro dospělé, zaběhat si, bruslení atd. - málo 
cyklostezek, chybí delší trasy jako např. Vratimov - F-M - podél řeky. 
Doprava na ulici 1. máje ve Skřečoni 2 Kriminalita, sběrači kovů 3 Ubytovny. 
dopravní dostupnost nemocnice 
ejvětším nedostatkem je zanedbávání životního prostředí, neskutečná prašnost ve městské části 
Skřečoň, ale také zničené komunikace ve všech částech Bohumína. 
kanalizace; rušení v nedělním volnu (sekačky, cirkulárky, křovinořezy); velký provoz přes Skřečoň. 
kriminalita - neřešení přestupků; doprava - kamiony na ulici 1.máje; ovzduší.  
kriminalita romských obyvatel, doprava ve Skřečoni (průtah obcí) 
kriminalita, školství, nedostatek pracovních příležitostí 
kriminalita; prašnost ovzduší. 
Kvalita ovzduší Chybějící MHD. 
Kvalitu ovzduší.    
málo pracovních příležitostí; skutečná podpora podnikatelům; průmyslová zóna. 
myslíte jenom na Bohumín, ale na okrajové části zapomínáte ! 
na hlavu postavené cyklostezky kamiony ve skřečoni.  
nedokončená kanalizace ve Skřečoni, i když bylo slibováno do 5ti let možnost napojení (ul. U Borku) - 
absence chodníku nebo jiné bezpečné cesty ke škole a školce ve Skřečoni (od Halady), velký problém 
se dostat s dětmi pěšky bezpečně (i když už zde není takový kamionový provoz) - špatné ovzduší. 
nedostatek pracovních příležitostí, ovzduší, cukrárna s kavárnou 
nějaký okruh dráha trasa pro in line bruslení.   
nelíbí se mi , že centrum města okupují méně přízpůsobivý občané - Rómové, ubytovna u nádraží - 
sociální a kriminální živlové, místnost pro bezdomovce na nádraží, chátrající budova 
Nesmyslné cyklostezky, které absolutně nevyhovují cyklistům svým provedením, ala "horská dráha" 
nahoru dolu, mezi sloupy(1. máje), děkuji, ale raději po rovné cestě vedle aut. 
nevyřešená romská otázka, vietnamská komunita - konkurence pro obchodníky, nekvalitní zboží atd. 
díla moci a nepřímé řešení problémů zastupiteli města 
Nevyužití kapacity na úklid města - místo práce ulejvání se v parku ap. Nepromyšlenost některých akcí - 
Skřečoň,dodatečná cyklotrasa..nedivím se nákladům.... Vytváření nových romských gét - u 
nádraží/Ještě jste se nepoučili?Převýchova již trvá od 70.let min.století./  



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

opomíjení oprav cest v okrajových částech města, ovzduší 
otřesné a nebezpečné cyklostezky,čištění komunikací v okrajových částech města, katastrofální kvalita 
nově postavených a opravených chodníků, domů atd. 
ovzduší (což je samozřejmě vina především Ostravy a Polska) 
ovzduší. 
poplatky za odpad -počítat dle osob v domě. 
romští spoluobčané 
Špatná dopravní obslužnost (Cestování autobusem po městských částech a okolí) Slabá, nebo skoro 
žádná podpora drobných podnikatelů (a nebo spíše házení klacků pod nohy) 
špatné ovzduší, kriminalita, rómská problematika 
ubytovny, které jsou jen podnikatelským záměrem štědře dotovaným státem z našich daní; malá 
důslednost policie při chytání zlodějů kovů, stačí se projet v 5:55 hod po ulici Lidické, denně těchto 
sběračů potkám několik a totéž platí ve Vrbici.; špatné ovzduší, je třeba zvášit propagaci v rámci celé 
České republiky, že ostravsko není černá díra a "měsíční krajina", že zde máme zeleň a bohatý život. 
všechna těžká doprava jezdí přes Skřečoň a stal se nepruchodný. 
vysoká kriminalita 
Životní prostředí vandalismus potírání a dehonestace odlišných názorů.  

 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 

jsou zde místa,kterýma člověk nechce procházet parkování na některých místech. 
1. Rozvíjející se sportovní zóna za parkem. Ideální poloha, vše na jednom místě. 2. Boj s výherními 
hracími automaty. Kéž by ve městě nebyl ani jeden. 
aquacentrum; zeleň. 
celkem dobrá dopravní obslužnost - možnost poslat děti na ozdravný pobyt - bohatý kulturní 
program. 
celkový vzhled středu města 
cyklostezky; železniční křižovatka; zeleň. 
dopravní dostupnost Bohumína přes dálnici nebo železnici. 
Dopravní dostupnost, sportovní vyžití. 
dostatek sportovišť a možností pro volnočasové aktivity, kulturní akce K3 
hezké město, opravené domy 
historické památky -kostely, sportovní aktivity - bazén, sauna 
hodně zaměstnavatelů; levné bydlení; hodně zeleně. 
investice do sportu ve městě. 
kultura pro občany, sportovní vyžití 
likvidace odpadu - sběrný dvůr. 
Město je hezčí, čistší. 
město se pozitivně staví čelem k potřebám mladých lidí. Ať jsou to velmi časté slavnosti či výstavba 
sportovních a kulturních prostředků. 
Množství zeleně Možnosti využití volného času Blízkost Ostravy. 
Nemocnice, dálnice, budování kanalizační sítě. 
nevím o žádných přednostech oproti jiným městům. Bohužel 
nic a všechno. 
péče o školy. 
poloha solidní kulturní a sportovní vyžití nejperspektivnější město okresu Karviná. 
Rozvoj, nebo rozkvět za posledních 10 let 
skvělá dopravní dostupnost (železnice, dálnice); nabídka v oblasti sportu, rekreace a kultury; 
uvážlivé hospodaření obce. 
Sportovní a kulturní vyžití -bazén, minigolf,kino. 
sportovní vyžití, pořádání akcí, schůze s občany 
Upravená veřejná prostranství. Spousta zeleně a lesů. 
upravenost náměstí; obchodní síť prodejen; úprava parku. 
Úpravy města - dětské koutky,park,sportoviště... Kultura. 
úpravy města a rekonstrukce nejen hřišť, ale i zeleně a budov 
volnočasové aktivity, městský úřad-dostupnost veškerého zařizování, bez čekání, ochota 
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pracovníků 
zeleň - stromy 
Zeleň 2 Pracovní příležitosti 3 Blízkost Ostravy. 
že neuvidím v roce ani jednou policistu nebo městského strážníka - za 24 let od revoluce se tu nic 
nezměnilo , je to tu pořád stejné jak před 6O lety, kromě bazénu a z.stadionu - 15 let nebo více? 
jeden starosta. 

 
 
Ostatní poznámky: 
 
Nejvíce mi vadí kriminalita a stále se stupňující krádeže, viz vykradené chatky a sklepy ve Skřečoni. 
A nedostatek míst ve školkách. Ve školách by měly být méně početné třídy, aspoň pro první a 
druhou třídu, než se ty děti "naučí učit". Mnohdy to učitelky fakt nezvládají... 
Nešlo by místo nevzhledného kruhového objezdu ve Skřečoni vybudovat přírodní, tj. osázený 
okrasnými keři, tak jak je to v centru Bohumína?  
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Odpovědi respondentů 
Starý Bohumín 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
 
1/ nedotažená protipovodňová opatření. 2/ nedotažená dostavba nám. Svobody a podpora města při 
opravách fasád historických budov. 3/ zanedbaný park u kurtu a alej ke hřbitovu, všudy přítomná 
křídlatka.  
1/ vysoká kriminalita, hl. krádeže čehokoliv. 2/ nevychovatelnost, vandalství jisté části mládeže. 3/ 
omezený společenský život v menších městs. částech. 
absence kvalitní hromadné dopravy v návaznosti na železnici ze a do všech městských částí, aby lidé 
mohli dojíždět i do jiných měst za prací bez použití aut. 
čistota ovzduší, pracovní příležitosti, nepřizpůsobiví občané 
doprava - posílení autobusových spojů na Ostravu a zpět do Bohumína. V prac. dnech -ráno, odpoledne 
a ve večrních hodinách přidat aspoň dva spoje, stačilo by jen ve vybraných dnech; opravit autobusové 
stanoviště; ve St. Bohumíně je nutná oprava "Národního domu".  
kanalizace, Starobohumínská stružka 
kriminalita nepřízpůsobivých občanů zhoršené ovzduší v zimních měsících. 
kvalita ovzduší. 
Nedostatečná a nekvalitní kanalizace v okrajových částech města -Projedete-li se na NORMÁLNÍM kole 
ze Starého do Nového Bohumína,víte,kolikrát se musí s kola seskakovat a znovu naskakovat????? -Na 
"novém hřbitově " ve St.Bohumíně svítí spousta zbytečných svetěl.(Není nutné šetřit????)Za to v ulici od 
hřbitova k rastauraci Češi není světlo ani jedno!Proč??? 
nedostatečné investice do příměstských částí v některých případech špatné cyklostezky, v zimním 
období nedostatečná údržba 
nedostatek prac. Míst, čistota ovzduší a živ. prost..  
nedostatek pracovních příležitostí - chybějící podnikatelé na území města - chybějící koncepce bydlení a 
nakládání s bytovým fondem - jednostranné zaměření podpory města pouze na sportovní aktivity a 
zařízení a na seniory (co takhle se více věnovat rodinám s malými dětmi; "náctiletým" - pro ně ve městě 
opravdu není žádné vyžití - pak dělají nepořádek v parku!). 
obchodní síť- chybí např. obchody s kvalitním oblečením. 2. kriminalita, bezpečnost - zejména vůči 
starším lidem. 
odříznutí Starého Bohumíná …. Náměstí umřelo. 
ovzduší 
ovzduší; životní prostředí; bezpečnost.   
preference Nového Bohumína, malé naslouchání občanů. 
Přibývající nepřizpůsobiví občané, s tím související nepořádek v ulicích města Ztížený přístup občanů z 
okrajových částí města do centra - mosty přes dálnici 
Špatné ovzduší, nejen v zimě.  
velmi moc romských spoluobčanů!!! 
vysoká kriminalita, minimální pocit bezpečí, neochotav edení města naslouchat i jiným názorům, 
populistické postupy a metody vedení města 
Vysoká nezaměstnanost, kriminalita, cyklostezka ve Skřečoni, která likviduje mimo jiné místní 
obchodníky, kteří přicházejí o zákazníky, protože ti nemají kde zaparkovat auta. Nevím, proč nestačilo 
instalovat semafory, které reagují na rychlost a zastaví neukázněné řidiče červeným světlem, tak jak je 
to např. v Krnově? 
zanedbanost středu nejstarší městské části, nedostatečná kvalita ovzduší, nedostatek zeleně a způsob 
"péče" o ni 
zanedbávání Starého Bohumína, spousta drogově závislých 
znečištění ovzduší, výstavba cyklostezek, které cyklistům pohyb po městě místo ulehčování jen ztěžují 
žádné obchodní centrum, hodně vietnamských obchodů, špatné ovzduší 

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

1/ dobrá komunikace MÚ s veřejností. 2/ dobrá péče obytový fond zdravotní a školská zařízení. 3/ 
dobrá snaha o zlepšení dopravních a cyklistických tras. 
1/relativní klid v m. č. S. Bohumín. 2/ dobré dopravní spojení autobusy. 3/ blízko do Polska z 
doplnění nákupů a na cyklostezky. 
dle mého se město za poslední léta celkově o mnohé zlepšilo. Považuji si zde zimního stadiónu, 
bazénu a krásného vlakového nádraží. 
dobrá dopravní dostupnost, fakt, že v každém vydání OKA si můžeme číst pořad dokola o samých 
úspěších našich radních, odpovědnost a odvaha člena zastupitelstva, který neváhá udat svoji ženu, 
když si po 4 letech všimne, že má nějaké peníze na účtě navíc 
docela pěkná okolní příroda - bohužel často v katastru jiných obcí (Šilheřovice, Antošovice, Dolní 
Lutyně) - příhraniční poloha - dobré dopravní spojení do Ostravy - Bohumín vnímám jako periferii 
tohoto velkého města. 
dopravní dostupnost do okolních měst příjmené životní prostředí okrajových městských částí 
dostupné zdravotnictví. 
Dostatek školek Oprava chodníků, cest, náměstí Spousta volnočasových aktivit. 
klid v odhlehlejších částech města. 
meandry Odry 
Meandry, nemocnice 
mění se k lepšímu, co se týká zeleně 
množství zeleně 
postupné vysazování zeleně a zřizování dětských koutků 
regenerace a opravy bytových domů, zkvalitňování veřejných prostranství a vzhledu města. 
revitalizace bytového fondu, možnost středoškolského vzdělání ve městě, finanční politika města a 
dobré využívání možností, které nabízí EU 
rozvoj města; jeho modernizace 
snaha udělat z našeho města moderní a fungujicí celek. 
Snaha zlepšit životní prostředí - úprava parku, hlavních ulic 
sportoviště 
Stačí se podívat kolem sebe, všude se něco děje, pořád se opravuje, investuje, zlepšuje, kdyby 
nebylo těch tří afér, které našemu městu hodně uškodily, tak napíšu, že je to práce vedení města, 
zastupitelů a vlastně všech pracovníků městského úřadu. Parafrázovala bych heslo: Kdo se stará, 
ten má. 
Stále se rozvíjí, každý rok jsou vidět pozitivní změny ve městě. 
široká nabídka možností sportovního vyžití 
všechny investice do vzhledu města. 
využívání dotací. 

 
 
Ostatní poznámky: 
 
snad to k něčemu bude 
 

 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

Odpovědi respondentů 
Šunychl 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
kriminalita, nepřizpůsobiví občané, nekvalitní cyklostezky 
lidi v úřadech 
nelíbí se mi ždímání sociálních dávek pro nepřizpůsobivé občany majiteli tzv. ubytoven 
nepřizpůsobiví občané, chybí hromadná doprava 
nízká zaměstnanost, malá bezpečnost obyvatel, málo parkovacích míst 
pomalý proces kanalizace v okrajových obcích - i přes veškerou snahu radnice, stále velké množeství 
nepřízpusobivých občanů(např. "nově vytvořená "kolonie u nádraží. 
stále hodně "nepřizpůsobivých" občanů. 
supermarkety(potraviny) pouze v centru města - v šunychlu žádný ; -nekvalitní ovzduší; -příšerný 
[předražený] kruhový objezd ve Skřečoni "šiška"-> lepší by byl jako je na začátku Skřečoně směrem od 
centra Bohumína.    
špatné ovzduší hlavně v zimním období, systém přidělování bytů-licitace 
vysoká nezaměstnanost; neexistence (zánik) malých obchůdků; kriminalita - není bezpečno. 

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 

cyklostezky, rozvoj města 
dobré hospodaření města, dobré možnosti sportu a volnočasových aktivit, upravená veřejná 
prostranství, budování parkovišť 
dopravní křižovatka, rozmanitost a dostupnost služeb, zeleň 
kino ; -nově vybodované cesty ( D1 , obchvat na skřečoň , ...) 
park, obchody 
relativní klid; dostupnost do Ostravy (zaměstnání); zlepšující se vzhled města, škol, náměstí. 
sportovní vyžití na 1* - hlavně pro děti - velmi chválím. 
volnočasové aktivity a sport, opravy domů, náměstí apod. 
za posledních 10 let došlo k velkému rozvoji města - sportovní a volnočasové aktivity, upravené 
centrum, opravené domy atd. Pochvala celé radnici. 
 

 
 
Ostatní poznámky: 
 
proti jiným stejně velkým městům jsme na tom v otázce fungování města docela dobře 
 
 

 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

Odpovědi respondentů 
Vrbice 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
1/ říkalo se, že strážníci budou v ulicích - nejsou 2/ kriminalita 3/ cigáni a flákači na každém rohu. 
kanalizace, kriminalita, již vystavěné cyklostezky (jde vydět zě projektanti těchto cyklostezek nejsou 
cyklisté !!!). 
Málo práce Hrozný vzduch.   
ovzduší, kriminalita, nezaměstnanost 
ovzduší,nezaměstnanost,nerovnoměrnostv opravách v jednotlivých městských částech 
ovzduší.  
Špatné ovzduší, neustálý strach o majetek kvůli nepřizpusobivým spoluobčanům, nedostatečné 
protipovodňové zábrany. 

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 

bazén; kultura. 
informatiku pro občany. 
líbítě se mi upravené centrum městai přilehlých ulic,možnosti sportovního,ale i kulturního vyžití dětí i 
dospělých,promyšlené opravy sídliště,úpravyzeleně,i když bohužel spíše jen Bohumína,ale již méně 
městských části zejména některých. 
Mám dojem, že město rok od roku vzkvétá ve všech směrech a je mi jasné, že nejde vše najednou 
:-) Potěšily nás např.nové cyklostezky, moderní kino, kulturní a sportovní akce apod. 
nic. 
sportovišzě, kino, školství 
Výstavby dětských hřišť a cyklostezek Výstavba protipovodňových bariér. 

 
 
Ostatní poznámky: 
 
Ve Vrbici jako absolutně největší a dlouhodobý problém vnímám smrad ze skládky a kompostárny 
OZO Ostrava !!! 
 

 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

Odpovědi respondentů 
Záblatí 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 

1. největší nedostatkem města je čistota - čistící vozi vyjednou jednou ročně a to více méně pouze v 
centru města. Všude jinde lze na okrajích vozovky nečistota nabírat lopatou! Především na 
železárenským mostem směrem k Záblatí a také na železárenském mostě - vše také vzávislosti na 
ročním období - Pan starosta by si měl sundat růžové brýle, vzít kolo a projet se po některých částech 
města. Nechápu vůbec, že to panu starostovi a zastupitelstvu města ještě vůbec nedošlo. V města, kde 
je vůbec skoro nejhorší kvalita ovzduší a velká prašnost je potřeba město čistit vícekrát za rok! Bývalé 
železárny Bohumín a některé další podniky by se na čištění města měli podílet, neboť kamionová 
dobrava, která převáží jejich zboží znečišťuje město nejvíc. Z jejich převážení zboží spousta našich 
občanů nic nemá, nevidím důvod, proč bych měl dýchat splodiny, když za to neberu pen íze! 2.Dalším 
nedostatkem je to, že některé budovy, které tvořily určitý ráz města, jako např. domy na ulici Petra 
Cingra nebo v Drátovnách nechalo město zbourat - díky našim nepřispusobyvým občanům, které 
spousta lidí nemá rádo - přiznejme si to, je to tak! Podle mého názoru se domy měli zachránit a 
poskytnout normálním lidem. Více méně celý ráz města by se měl odebírat jiným směrem. Místo opravy 
panelových domů by se měly postavit jiné, řadové a menší a snad více roztroušené, tak aby se také 
zamezilo kriminalitě. Panelové domy nemohou přece nikoho přilákat! 3. Město Bohumín by se měl stát 
městem inovací, které se ubírá jiným směrem. Více méně vypadá to, jako by to ani zastupitelstvo a ani 
starosta neviděli. Ve městě je x supermarketů, které namejí moc velký smysl, nelze koupit žádné boty, 
oblečení, není zde ani žádná elektronika. Nejsou zde také žádné jak se říká zábavy, a to i pro občany ve 
středním věku, nemslím si, že stačí jedná sodovkárna pro puberťáky. Město by se mělo zamyslet a 
vytvořit nějakou rovnováhu, a to ve všem! 
herny. 
hodně romů a s tím spojená kriminalita 
hodně romů.  
Chybí zeleň Hromadná doprava. 
Kdybychom všichni něco pro město udělali a více byli empatičtí.  
kmininalita nepřizpůsobivé menšiny, katastrofální stav ovzduší      
kriminalita, lhostejnost lidí vůči sousedům 
kriminalita, narodností, zrušení fotbalového hřiště za mostem 
málo obchodů s kvalitním zbožím (boty, textil,..); spousta vietnamských prodejen. 
málo pracovních příležitostí a brigád, sportovní hřiště pro děti, také se zaměřit i na okolí Bohumína 
(záblatí, Skřečoň, Vrbice atd.) 
málo přechodů pro chodce v centru a za železárenským mostem, chybí chodník od restaurace Partyzán 
k horní Záblatské škole, více dohledu nad cyklisty na cyklostezkách (jezdí v protisměru nebo na cestě). 
městská doprava 
nekulturnost jednání lidí a jejich nezapojení do dění, aktivit ve městě 
nepřízpusobiví občané.  
nepřizpůsobiví, čmoudící rodinné domy, že není obchvat Skřečoně. 
ovzduší, gheto, ubytovny a nepřizpůsobiví, drobná kriminalita 
ovzduší; kriminalita. 
parkovací místa.   
privilegia romů, nepořádek a ovzduší 
romové; výšená kriminalita - nedstatečná sl. policie; chodníky a cyklostesky v Záblatí.  
romská otázka, čistota města 
řešení romské otázky (sestěhovávání na ubytovny a bezručovou ulici), veřejná doprava 
špatná kvalita ovzduší, bezpečnost ve městě (nepřizpůsobivá část obyvatel města). 
V podzimním čase velmi špatné ovzduší, smogové "záclony" min. 3 měsíce v kuse nad městem. Co je 
mi hodně líto, je nedořešený projekt na výstavbu lávky do Pl. přes Olzu v Pudlově. Hustá zástavba, 
kdysi bylo možno pár temp na kole a byl člověk na poli kde široko daleko nic nebylo. Dnes je všude 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

zástavba, silnice, příjezdy na dálnici, bariéry. Nepěkné domy na náměstí. Rád bych, aby si město 
budoval nějaký svůj typicky ráz, ale ten architektonický mišmaš, jeden dům opravený, další ne. Hodně to 
kazí dojem. 
znečištěné ovzduší, velká nezaměstnanost, příliš nepřizpůsobivých obyvatel 

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 

Dostupnost dopravy do celé Evropy. 
investice v různých oblastech vedoucích k rozzážení města a přilákání osob zijících mimo město, 
jak v oblasti kulury, tak sportu. 
krásné náměstí. 
líbí se mi, že naše město prošlo a stále prochází velkou proměnou. Výstavbou hobby parku, 
zvelebením hlavní třídy, úpravou náměstí, vybudováním nových parkovacích míst, rekonstrukcí 
tržnice, rekonstrukcí stávajících obytných domů....atd. ZA TO DÁVÁM VELKOU JEDNIČKU !!!. 
Nádraží evropského významu. Přeshraniční spolupráce (cyklo výjezdy např.) a celkově společenské 
a kulturní akce pořádáné městem. Za posledních pár let olbřimí zlepšení rázu města, ubyly gheta. 
Přibylo zeleně, město zkrásnělo, kvalitní cyklostezky atd. Možná bych ve starém Bohumíně 
uvažoval o vybudování nějakého parčíku, laviček, cest pro procházky. 
nadraží, naměstí, dětská hřiště 
naše město se docela dobře stará o zeleň, o kulturní a sportovní vyžití 
Nemohu uvést, něboť podle mého názoru lze dělat více. Nelze vše počítat v miliónech, ale je třeba 
být kreativní, hledat lidi, kteří mají dobré nápady a jsou schopni i něco pro město udělat a realizovat 
určité věci. Je třeba hledat vhodné investory a to v určitých oblastech podnikání. I skrze dobré 
nápady lze ušetřit a investovat jinde. 
polohu 
poměrně fungující městské služby, měnící se vzhled města, dobrá nabídka kultury 
...je třeba na zajímavostech města zapracovat... 
rozvíjení individuálního bydlení 
rozvoj, čistota 
snadná možnost získání městského bytu, rozvoj v oblasti vzhledu města, viditelná snaha o eliminaci 
nepřizpůsobivých obyvatel 
sportovní aktivity, upravené veřejné plochy, opravené bytové domy. 
sportovní centrum. 
stabilního starostu, který zná svoje město, a dle mého uvážení dělá vše proto aby byl bohumín 
městem ,kde stojí žít. 
úspěšná snaha vedení města o zlepšování podmínek - rozvoj 
výběr sportovních aktivit, rychlá městská policie 
Změnu ve městě. Kdysi šedivé, dnes je stále hezčím prostorem k žití. Například do centra starého 
Bohumína dostat zajímavý výtvarný prvek, který by byl místem odpočinku, setkání a byl důstojným 
venkovním prostorem Národního domu. Sem tam udělat tam akci jak venku tak uvnitř. 

 
 
Ostatní poznámky: 
 
Vadí mi velké finanční rozdíly mezi příjmy lidí(hodně lidí má jen na běžný život), tudíž se někteří 
nemohou účastnit některých aktivit ve městě, protože na to nemají ... 
 

 



Texty odpovědí na otevřené otázky – nedostatky a přednosti 

Odpovědi respondentů 
mimo bydliště v Bohumíně 
 
Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám 
osobně na našem městě nejvíce nelíbí? 
 
největší nedostatek je nedostatek parkovacích míst. Zrušení parkovacích míst na bývalém náměstí byl 
krok vedle. V současné době vybudování "cyklistické stezky" ve Skřečoni. Tuto akci vymyslel člověk, 
který nikdy na kole nejel. Zcela jistě to jsou vyhozené peníze, a je jedno, z jeakého fondu jsou!!!.  
Bohužel špatné ovzduší.  
Špatné ovzduší(životní prostředí) Kriminalita Málo zeleně. 
Kradeze, vandalstvi a spatne ovzdusi.   
intenzívní doprava přes Skřečoň, příliš cikánů, rezervy v čistotě a pořádku ve městě (tvrději proti 
provinilcům) 
nepřizpůsobiví občané, ubytovny, špatné ovzduší 
řešení drogové problematiky u mládeže, otázka bydlení, romská problematika 
nelibi se mi cena drahého nájemného. Neopravujou se domy. Nedostatek pracovních příležitostí 
nedostatek pracovních příležitostí, přizpůsobiví občané, kvalita ovzduší 
romská komunita 

 
 
Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost našeho města, čeho si zde 
nejvíce považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ? 
 
Bazén 
Snaha o zlepšení v různých směrech. 
Postupné zlepšování kvality života v Bohumíně. 
Chvalim starostu Vichu, za to, jak krasne zvelebuje mesto, opravy domu, vysadba zelene atd. Jen tak 
dal! 
snaha o leší prostředí, podpora sportu, slušná okolní příroda 
čisté a udržované město 
město Bohumín se hodně pozitivně změnilo. Stále se něco zlepšuje, mění a název Bohumín již dosáhl 
zcela jiných rozměrů-pozitivních, než jak tomu bylo v minulosti 
Obnova města, jak zeleně, dopravní infrastruktury a volnočasné aktivity 
úprava některých částí Bohumína 
čistotu (až na některé pejskaře) 
 
 
Ostatní poznámky: 
 
Bohumín znám a často jej navštěvuji 
V Bohumíně jsem bydlela 21 a dosud, zde trávím dost času 

 


