
Vyhodnocení připomínek z komisí města  
k 1. verzi aktualizace strategického plánu rozvoje města 
 

Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

Komise sportu   

Bez připomínek   

Komise kultury   

Bere na vědomí zejména oblast kultury. Bez připomínek   

Komise pro územní rozvoj   

Podporovat opravy architektonicky cenných budov, 
kulturních památek a sakrálních staveb 

L2 - Zkvalitňování veřejných 
prostranství a vzhledu města 
 

Akceptovat 
Původní text opatření „Provádění oprav 
architektonicky cenných budov, kulturních 
památek a sakrálních staveb“ 
Nový text opatření „Podporovat opravy 
architektonicky cenných budov, kulturních 
památek a sakrálních staveb“ 

Podpora malých a středních podnikatelů  
(reakce na SWOT - nízká podnikatelská aktivita) 

P2 Podpora malého a středního 
podnikání a spolupráce s podnikateli 
 

Částečně je akceptováno ve strategickém 
cíli P2  
Opatření - Spolupráce při propagaci 
produktů místních podnikatelských subjektů 
Opatření - Nabízení pozemků a objektů pro 
podnikatelské účely 
Opatření - Iniciování vytváření vzdělávacích 
příležitostí pro stávající a začínající 
podnikatele 
Návrh na nová opatření 
Další rozšíření lze akceptovat ve formě…… 
Spolupráce s úřadem práce, hospodářskou 
komorou,…… 
Zpracování databáze volných 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

prostor vhodných pro podnikání 
Aktivity „Sociální podniky“ 

SWOT - Změna myšlení a motivace občanů v třídění 
odpadů….  
Rozšířit text na „a vytápění“   

Strategický cíl V4 Rozvoj dalšího 
vzdělávání 
 

Je akceptováno  
Ve SWOT text doplněn o „a vytápění“ 
Návrhová část ve strategickém cíli V4 -
opatření počítá s „Rozvíjení aktivit 
environmentálního vzdělávání a výchovy“ 

Komise pro městskou část Šunychl   

Zajištění bezpečnosti na křižovatce u restaurace 
Chlebík 
 

Strategický cíl D1  Zvyšování 
bezpečnosti v silniční dopravě 

Je akceptováno ve strategickém cíli D1. 
Opatření - Zvýšení bezpečnosti na 
křižovatkách a průjezdných úsecích 
komunikací 
Opatření - Realizace nasvětlených a 
světelných přechodů na komunikacích 

Opatření - Výstavba chodníků a vedení 
pěší dopravy mimo komunikace 

Zajištění bezpečnosti na Šunychelské - od restaurace 
Chlebík po rekreační oblast Kališok (cyklostezka, 
chodníky, omezení rychlosti?) 
 

Strategický cíl D1  Zvyšování 
bezpečnosti v silniční dopravě 
 
Strategický cíl D5  Zkvalitňování 
cyklistické dopravy 
 

Je akceptováno ve strategickém cíli D1 a 
D5. 
Opatření - Zvýšení bezpečnosti na 
křižovatkách a průjezdných úsecích 
komunikací 
Opatření - Realizace nasvětlených a 
světelných přechodů na komunikacích 

Opatření - Výstavba chodníků a vedení 
Opatření - Budování cyklostezek a 

cyklotras k dopravně nejvytíženějším 
místům ve městě a mezi městskými částmi 

Výstavba cyklostezky „obchvatem“ na protipovodňové 
hrázi  
 

Strategický cíl D5  Zkvalitňování 
cyklistické dopravy 
 

Je akceptováno ve strategickém cíli D5. 
Opatření - Rozšiřování napojení na 
regionální a nadregionální systém cyklotras 
a cyklostezek 
Opatření - Budování cyklostezek a 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

cyklotras k dopravně nejvytíženějším 
místům ve městě a mezi městskými částmi 

Rozšíření městské hromadné dopravy: Kopytov - 
Bohumín - např. formou minibusů 
 

Strategický cíl D3 Zkvalitnění 
integrovaného systému hromadní 
dopravy 

Je akceptováno ve strategickém cíli D3. 
Opatření - Podporování rozvoje veřejné 

dopravy 
Návrh aktivity: (busy na CNG, městská 

hromadná doprava o víkendech,…) 
Průběžná kontrola a dohled nad údržbou ulice 
Šunychelské, postupné zařazování do plánu oprav 
města navazujících komunikací 

 
Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru ŽPaS 

Podpora vzniku míst VPP - využití v příměstských 
lokalitách na úklidu - např. okolí Kališova jezera, úklid 
zastávek autobusů, ruční odklízení sněhu u zastávek, 
úklid cyklistických odpočívek 

P1  Vytváření podmínek vzniku 
nových pracovních příležitostí 
 

Je akceptováno ve strategickém cíli P1. 
Opatření - Podporování vzniku míst veřejně 
prospěšných prací  ve městě 

Jedná se o návrh na konkrétní akci 
(projekt) 

Zařazení do ÚP rozšíření výstavby rodinných domů 
v územním celku Šunychl (viz silná stránka W1 - 
Atraktivita suburbanizační zóny) 

L1  Podpora výstavby individuálního a 
hromadného bydlení 

Částečně akceptováno 
Součást strategického cíle L1 
Opatření - Výstavba nebo zajištění 
potřebné infrastruktury 
Konkrétní lokality a etapizaci určuje územní 
plán města. 

Plynofikace v příměstských částech  
-  zpřísnění podmínek pro ty, kteří mají plynové topení 

a topí pevnými palivy 
      -  snížení daně pro domy s  plynovým topení 
      -  dotace na zřízení plynového topení 

 
O1 Řešení problematiky kvality 
ovzduší 

 

Je akceptováno. Součást strategického 
pilíře O1 
Opatření - Využívání v maximální míře 
existující plynofikace  v městských 
částech  
Návrh aktivity: energetické aukce, dotace, 
daň z plynu, slevy na daň z nemovitosti, … 

Rozšíření kanalizace - ne pouze tzv. spádové řešení, 
ale např. vybudování přečerpávacích stanic nebo 
tlakové kanalizace 

 

R3 Zlepšení nakládání s 
odpadními vodami 
 
 
 

Je částečně akceptováno ve strategickém 
cíli R3 
Opatření - Doplnění a modernizace 
kanalizační sítě s napojením na ČOV  
Návrh na nové opatření: Doplnění 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

kanalizační sítě s lokálními ČOV 
Etapizace se odvíjí od efektivity 
vybudované kanalizace na ekvivalentního 
obyvatele. 

Komplexní řešení Mlýnského potoka 
 

R2 Odvedení dešťových vod a 
řešení vnitřních vod 
 

Je akceptováno ve strategickém cíli R2. 
Opatření - zlepšení odtokových poměrů 
povrchových toků a vodních ploch  

Vybudování lávky přes řeku Olši v Kopytově 
 

K4 Rozvíjet příměstské formy 
rekreace a cestovního ruchu 
 

Je akceptováno ve strategickém cíli K4. 
Opatření - Vybudování lávky přes řeku Olši 
v Kopytově 

Podpora cyklostezek směrem na Polsko 
 

K4 Rozvíjet příměstské formy 
rekreace a cestovního ruchu 

 

Je akceptováno ve strategickém cíli K4  
Opatření - Podpora propojení 
cyklostezek a cyklotras na Ostravu, Polsko 
a okolní obce 
Návrh aktivity: cyklostezka Greenways 
Vídeň – Krakov 

Rozšíření atrakcí v rekreační oblasti Kališova jezera 
 

K4 Rozvíjet příměstské formy 
rekreace a cestovního ruchu 

 

Je akceptováno ve strategickém cíli K4  
Opatření - Podpora přírodního koupání a 
budování sportovního zázemí Kališova 
jezera a Vrbického jezera 

Rozšíření televizního informačního kanálu TIK do 
městské části Šunychl 

 

PR1 Kvalitní systém informací o dění 
ve městě 
 

Neakceptováno 
Služba už funguje a je bez poplatku. 

Zajištění distribuce Oka pro imobilní občany (bez 
poplatku) 

 

PR1 Kvalitní systém informací o dění 
ve městě 
 

Neakceptováno 
Nová služba pro imobilní občany. 

Řešení  bezplatného odvozu odpadu pro nemohoucí 
občany (myšleno tím odpad, který se nevejde do 
popelnice). 

 

SZ3 Snížení bariér ve městě 
 
 

Neakceptováno 
Nová služba pro imobilní občany. 

Komise pro městskou část Pudlov   

V rámci zkvalitnění  hromadného bydlení občanů, zda  Připomínka provozního charakteru. 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

do budoucna se počítá se zrušením míst v Pudlově, kde 
je stále dost velká koncentrace občanů, kteří jsou svou 
měrou nepřizpůsobiví. 

Předáno majetkovému odboru. 

V některých průjezdních úsecích instalovat zpomalovací 
retardéry, např ul. Trnkova a pod. Také s tímto souvisí i 
častější měření rychlosti přes Pudlov, a to i přesto, že 
intenzita dopravy je menší o to je však rychlost těchto 
vozidel vyšší.  

 Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru dopravy 

Je nutno nadále věnovat velkou pozornost zejména 
pudlovské části protipovodňové ochrany, která je nyní v 
plánu s tím, aby byly občané každý rok seznámení 
zejména na veřejných schůzích s dalším postupem a 
výsledky. 

 Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru ŽPaS 

Ve věci rozvíjení příměstské formy rekreace a 
cestovního ruchu je zde návrh, zda by bylo možné 
výhledově zakomponovat kromě zkvalitnění koupání na 
Vrbickém jezeře a Kališovým jezeře také možnost 
koupání na pudlovské straně jezera, jak toto bývalo v 
minulosti a kde bylo velmi pěkné prostředí i s bývalou 
hájenkou. 

K4 Rozvíjet příměstské formy 
rekreace a cestovního ruchu 
 

Je akceptováno ve strategickém cíli K4  
Opatření - Podpora přírodního koupání a 
budování sportovního zázemí Kališova 
jezera a Vrbického jezera 

Více také informovat veřejnost v Pudlově o 
strategickém cíli zlepšení nakládání s odpadními 
vodami s napojením na ČOV. 

 Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru RaI 

Komise pro městskou část Vrbice   

Urychlené vybudování kanalizace 
R3 Zlepšení nakládání s 
odpadními vodami 
 

Je částečně akceptováno ve strategickém 
cíli R3 
Opatření - Doplnění a modernizace 
kanalizační sítě s napojením na ČOV  
Návrh na nové opatření: Doplnění 
kanalizační sítě s lokálními ČOV 
Etapizace se odvíjí od efektivity 
vybudované kanalizace na ekvivalentního 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

obyvatele.  
Dokončení zámkové dlažby na chodníku podél ul. 
Ostravské  

Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru ŽPaS 

Podpora přírodního koupání ve Vrbici (v žádném 
případě nepovolit provozování  
vodních skútrů), vyřešit problém s velkým množstvím 
odpadků-možnost zapojení  
VP, i když se jedná o soukromý pozemek  

 

K4 Rozvíjet příměstské formy 
rekreace a cestovního ruchu 

 

Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru ŽPaS 
 
Část je akceptována ve strategickém cíli 
K4  
Opatření Podpora přírodního koupání a 
budování rekreačního zázemí Kališova 
jezera a Vrbického jezera 

 
 
 

Dořešit problematiku tzv. Sokolského hřiště ve Vrbici. 
Pro nejmenší je dětský  
koutek, pro větší děti zde není nic. Neobstojí argument, 
že v centru Bohumína je  
dostatek sportovišť. Dojíždět do centra je časově 
náročné a u menších dětí je nutný doprovod, což v 
místě bydliště odpadá. 

K2  Budování a rozvoj sportovišť 
 

Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru majetkovému a odboru 
školství a kultury. 
Část je akceptována ve Strategický cíl K2   
Opatření - Modernizace stávajících 
sportovišť  
Návrh aktivity: Faja, sokolovny, … 

Protipovodňová ochrana (probíhá). Nutno však dohlížet 
na čištění komunikací.  Připomínka provozního charakteru. 

Předáno odboru ŽPaS. 
Velkým problémem je stále přetrvávající zápach z 
ostravské kompostárny OZO.  
Občané kategoricky žádají řešení, trvá to už čtvrtým 
rokem a občané ztrácejí trpělivost. 
Nesnesitelný a těžký zápach občany obtěžuje neustále, 
ve dne i v noci - nejde větrat, nelze mít otevřená okna 
ap. 

H1 Řešení negativního ovlivnění 
území z výrobních areálů a dopravy 
 

Je akceptováno. 
Strategický cíl H1  
Opatření - Pokračování v jednáních se 
znečišťovateli a narušiteli pohody bydlení 

Komise pro městskou část Starý Bohumín – p. 
Malchar   

Působit s ostatními obcemi o výstavbu komunikace, D1  Zvyšování bezpečnosti Je akceptováno. 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

která ulehčí dopravní zátěž Dětmarovicím, Dolní Lutyni 
a Bohumínu-Skřečoni 

v silniční dopravě 
 

Strategický cíl D1 
Opatření - Spolupráce při výstavbě 
přeložky silnice I/67 přes Dolní Lutyni 

Max. možné vybudování cyklostezek a navrátit tak část 
obyvatel zpět z aut na obecně prospěšné využívání kol 

D5  Zkvalitňování cyklistické 
dopravy 

Je akceptováno. 
Strategický cíl D5   
Opatření - Budování cyklostezek a 
cyklotras k dopravně nejvytíženějším 
místům ve městě a mezi městskými částmi 

K parkování lze často využít i proluky v majetku města 
např. v podobě zpevněné plochy (př. St. Bohumín, 
pozemek za rotundou) 

D4 Řešení statické dopravy 
 

Je akceptováno. 
Strategický cíl D4 
Opatření - Budování nových parkovacích 
míst 
Opatření - Optimalizace parkování ve 
vybraných lokalitách 

Využití vlečkové sítě pro osobní kolejovou dopravu 
v Ostravské aglomeraci se jeví jako nereálné. Vedou 
min. zástavbou a obnovení dopravy je ekonomicky 
náročné. 

D3 Zkvalitnění integrovaného 
systému hromadní dopravy 

Neakceptováno 
Strategický cíl D3  
Opatření - Spolupráce s ostatními městy na 
záměru realizace vlakotramvaje Ostrava – 
Bohumín – Orlová – Karviná 
V současné době neznáme finanční 
náklady na uvedený záměr. Trasa 
vlakotramvaje je navržena v Zásadách 
územního rozvoje. 

Dlouhodobě chybí veřejné osvětlení z ul. Ostravské 
k místnímu hřbitovu, což ohrožuje bezpečnost obyvatel 
již po setmění. 

I1 Rozvoj komunálních služeb 
 

Je akceptováno 
Strategický cíl I1 
Opatření - Modernizace městského 
mobiliáře a veřejného osvětlení 

Posilovat boj proti kriminalitě, krádežím, vandalství, 
černým skládkám apod. zaváděním techniky, která je 
schopna tyto stavby zachytit a pachatele usvědčit 

B1 Zvýšení bezpečnosti osob a 
ochrany majetku 
 

Je akceptováno 
Strategický cíl B1  
Opatření  - Rozšiřování a zkvalitňování 
kamerového systému města 
Opatření  - Rozšiřování pultu 
centralizované ochrany 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

 
Komise pro městskou část Starý Bohumín – p. 
Nedělský   

Napojit vyústění ul. ČSA na kruhový objezd u Billy 
(ulehčilo by se vjezdu z ul. Benešové na Štefánkovu, 
kde se ve špičkách tvoří fronty) 

L3 Zkvalitňování veřejných 
prostranství a vzhledu města 

Je akceptováno. 
Strategický cíl L3 
Opatření - Revitalizace veřejných 
prostranství v městských částech 

Vybudovat protihlukové stěny od kruhového objezdu ve 
St. Bohumíně směrem na most do PR (nadměrný hluk 
z provozu kamiónů, os. aut a vlaků na železnici) 

H1 Řešení negativního ovlivnění 
území z výrobních areálů a dopravy 
 

Akceptovat 
Přidat další opatření k níže uvedenému 
do strategického cíle H1 
Opatření - Navrhování a realizace pásů 
ochranné zeleně podél průmyslových 
areálů a komunikací 

 

Vybudování parkovacího místa u charitního domu sv. 
Františka 

D4 Řešení statické dopravy 
 

Je akceptováno 
Strategický cíl D4 
Opatření - Budování nových parkovacích 

míst 
Opatření - Optimalizace parkování ve 
vybraných lokalitách 

Úprava cyklostezky od ul. Okrajní k Lidlu (špatný povrch 
a zarostlá náletovými keři) 

D5  Zkvalitňování cyklistické 
dopravy 

Je akceptováno. 
Strategický cíl D5   
Opatření - Budování cyklostezek a 
cyklotras k dopravně nejvytíženějším 
místům ve městě a mezi městskými částmi 
V souladu s cyklokoncepcí města. 

Dotažení cyklostezky k Pustyni s pokračováním na 
nám. Svobody (nemožnost dojezdu vozíčkářů a cyklistů 
k Pustyni, polní cesta od ní vedoucí k náměstí byla bez 
náhrady zoraná 

K4 Rozvíjet příměstské formy 
rekreace a cestovního ruchu 
 

Je akceptováno 
Strategický cíl K4 
Opatření - Rozvoj a propagace místních 
turistických zajímavostí 

Upravit odtokové poměry narušené výstavbou dálnice a 
neudržováním odtokových melioračních příkopů na 
polích od ul. Okrajní, Slezská za dálnicí k ul. Ovocná 

R2 Odvedení dešťových vod a 
řešení vnitřních vod 
 

Je akceptováno 
Strategický cíl R2  
Opatření - Zlepšení odtokových poměrů 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

přes zahrádkářskou osadu ke štěrkovně. (po větších 
deštích stojí voda na polích i ve sklepích na ul. Okrajní, 
rovněž na polích u ul. Ovocné, kde se prý údajně 
plánuje výstavba rod. Domů) 

povrchových toků a vodních ploch  
Opatření - Odvádění vnitřních vod 
z bezodtokých oblastí 

Zlepšit údržbu stávající zeleně (v bývalém zámeckém 
parku po špatné údržbě bez náhrady pokácené stoletá 
borovice, buk červený, liliovník tulipanokvětý, rovněž tak 
jilm a jasan v aleji, která není udržovaná na ul. 
Smuteční. Neudržovaná náletovými dřevinami, zarostlá 
jihovýchodní část parku u kurtu) 

 Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru ŽPaS 

Získávat investory i pro dostavbu jižní strany nám. 
Svobody (při povodni 1997 tam nebyla voda) 

L1  Podpora výstavby individuálního a 
hromadného bydlení 
L3 Zkvalitňování veřejných 
prostranství a vzhledu města 

Je akceptováno 
Strategický cíl L1   
Opatření Získávání investorů pro 
novou výstavbu 
Strategický cíl L3  
Opatření Podpora dostavby proluk 

 
Při rekonstrukci nám. Svobody obnovit důstojnost 
památníku válečným obětem, z pohledu od ul. Slezské 
naplánovat jen nízkou květinovou výzdobu (V 
současnosti zarostlý vysokými keři a obestavěn 
nevhodným plakátovacím válcem) 

 Připomínka provozního charakteru. 
Předáno odboru ŽPaS 

Zajistit podporu města při údržbě fasád domů na nám. 
Svobody (nedobrý stav radnice, domů na 
severovýchodní straně a domu č. 11) 

L2 Zkvalitňování veřejných 
prostranství a vzhledu města 
 

Neakceptováno 
Jednalo by se o rozšíření podpory na 
všechny soukromé objekty. 
Text opatření - „Podpora opravy 
architektonicky cenných budov, kulturních 
památek a sakrálních staveb“ 

Řádně dokončit údržbu kapličky Pustyně (po zimě 
opadává omítka)  Připomínka provozního charakteru. 

Předáno odboru RaI 

Podpora při údržbě hrobky Henckelů 
L2 Zkvalitňování veřejných 
prostranství a vzhledu města 
 

Je akceptováno v strategickém pilíři L2. 
Opatření – „Podpora opravy architektonicky 
cenných budov, kulturních památek a 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

sakrálních staveb“ 

Podpora při údržbě hrobu Karla F.J.Otta významného 
občana města 

L2 Zkvalitňování veřejných 
prostranství a vzhledu města 
 

Je akceptováno v strategickém pilíři L2. 
Opatření – „Podpora opravy architektonicky 
cenných budov, kulturních památek a 
sakrálních staveb“ 

Na propagační tabuli o historických památkách města 
na nám. Svobody doplnit historické skutečnosti o vzniku 
památníku válečným obětem (dnes na tabuli, která před 
ním stojí není o něm ani zmínka) 

 Připomínka provozního charakteru. 
Předáno organizačnímu odboru 

V rámci péče o seniory nerušit domy s pečovatelskou 
službou a nezdražovat služby pro ně 

SZ2 Dostupná síť efektivních 
sociálních služeb 

Částečně je akceptováno ve strategickém 
cíli SZ2  
Opatření - Podpora sociálních služeb 
vycházejících z potřeb občanů 

Boj s invazivními rostlinami křídlatkou apod. (zarůstající 
pozemky za hřbitovem, u stružky, na území meandrů). 

E1  Řešení starých ekologických 
zátěží a rekultivace ploch 
 

Akceptovat 
Rozšířit opatření ve strategickém cíli E1 
Řešení rekultivací na území města a 
ploch zasažených invazními roslinami 

Sociální komise   

Ve  strategickém cíli SZ1, v Opatření s názvem 
„Rozvíjení programů péče o zdraví obyvatel“ v Názvu 
akce …nahradit slovo „léčebné“ slovem „ozdravné“ 

SZ1 Dostupná zdravotní péče 
 

Akceptovat 
Strategický cíl SZ1  
Opatření Rozvíjení programů péče o 
zdraví obyvatel 

v Opatření  s názvem „Podpora aktivního života seniorů 
a rodin s dětmi“ vyškrtnout slova „a rodin s dětmi“ 
a přidat nové Opatření s názvem „Podpora služeb pro 
rodiny s dětmi“ 
 

SZ2 Dostupná síť efektivních 
sociálních služeb 

Akceptovat 
Strategický cíl SZ2 
Upravit text opatření - Podpora aktivního 
života seniorů 
Nové opatření – Podpora aktivního života 
rodin s dětmi  

Vyhodnocení dotazníkového šetření   

Priority dle výsledků dotazníkového šetření  
Oblast životní prostředí  

Vyměnit pořadí – lesy a zeleň 3. místo, 
protipovodňová ochrana 4. místo 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

Priority dle výsledků dotazníkového šetření  
Oblast doprava  

Vyměnit pořadí – cyklistická doprava na 3. 
místě, před hromadnou dopravou a 
parkováním 

Priority dle výsledků dotazníkového šetření  
Oblast podnikání a zaměstnanosti  

Posílit Strategický cíl P1  Vytváření 
podmínek vzniku nových pracovních 
příležitostí 
Nová opatření – databáze volných prostor 
k podnikání, projekt Sociální podniky, … 

Priority dle výsledků dotazníkového šetření  
Oblast kvality života  

Vyměnit pořadí – problémový okruh 
bezpečnost a kriminalita 1.místo,  

Zvážit podporu hipostezek na území města Příměstská rekreace Nová akce do opatření – Rozvoj a 
propagace místních turistických zajímavostí 

   
 


