
Vyhodnocení připomínek z veřejného projednání  
k 2. verzi aktualizace strategického plánu rozvoje města  
(termín do 21.10.2013) 
 

Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

Věc: Strategický plán rozvoje města 
Při jeho koncipování by bylo dobré si uvědomit, že 

největším bohatstvím národa vedle zdravých lesů a zdrojů 
vody je zemědělská, a zvláště orná půda. Pozoruji, že na 
území Bohumína se s ní zachází trestuhodně krátkozrace.  

Aby byla krajina zdravá, měla by být lesů alespoň 
třetina. Na bohumínsku toto není bohužel možné, zalesněna 
jsou ani ne tři procenta území. Z toho by logicky mělo 
plynout, že pokud nějaký pozemek momentálně nemá 
hospodáře, zváží se, zda nejlepším využitím by nebylo jeho 
zalesnění. Bude-li třeba, za 50 či 100 let se může vrátit 
k zemědělskému využití. Je-li však půda zničena zástavbou, 
je to jednou provždy.  

V současnosti jsou zabírány pro stavbu rodinných 
domků nejen pozemky momentálně neobhospodařované, ale 
je ukrajováno i z celistvých lánů kvalitní orné půdy. Kdo tady 
naposled viděl konipase nebo slyšel skřivana. Zato ničení 
krajiny zástavbou bují jak rakovina.  

Pamatuji, jak všechny cesty v Záblatí byly lemovány 
stromořadími. Třešně v centru vesnice dávno dožily, ale řada 
staletých stromů prosperovala mimo. Aby některý z nich 
nevrazil do některého z projíždějících aut, byly zlikvidovány 
prakticky všechny, a nenahrazeny za příkopy ani jediným, 
např. na Sokolské a Rychvaldské ulici. Místo stromořadí 
betonové sloupy, dráty a zářivky, svítící mnohdy zbůhdarma, 
každá obecní ulice je osvětlena jak Václavák. Vidět 
hvězdnatou oblohu, o tom je možno jen si nechat zdát. Řada 
staletých zdravých líp byla pokácena, nedovedu posoudit zda 
s povolením nebo načerno, to ostatně vyjde najedno. 

Z1  - Zvýšení podílu lesů a 
zeleně 
 
D1 – Změna trasy 
splavnění Odry 
 
L1 – Podpora výstavby 
individuálního a 
hromadného bydlení 

Strategický plán navrhuje soubor opatření 
v oblasti zvýšení podílu zeleně na území města. 
Realizovat rozptýlenou i souvislou zeleň 
(výsadba alejí, obnova remízků), postupně 
odstraňovat nefunkční prvky územního systému 
ekologické stability krajiny, vytvářet nové plochy 
a rozšiřovat existující veřejnou zeleň. 
V neposlední řadě je to samostatné opatření 
„Založení nového městského lesoparku v lokalitě 
Na Panském“. 
Proti „zabetonování“ krajiny Bohumínska směřuje 
rovněž několik opatření. Např. změna trasy 
splavnění Odry územím Polska. Prosazování 
změny trasy vodní cesty polským územím 
s ohledem na zachování přírodní památky 
Hraniční meandry řeky Odry a městských částí 
Starý Bohumín, Šunychl a Kopytov.  
Také strategický cíl podpora výstavby 
individuálního a hromadného bydlení obsahuje 
opatření proti překotné výstavbě. Ať už formou 
pořizování zastavovacích studií nebo převody 
státních pozemků do vlastnictví města s cílem 
optimálně využívat území. 
 



Text připomínky Strategický cíl Řešení připomínky a odůvodnění 

V přilehlé zahradě restaurace „Pod kaštany“ rostly dvě řady 
nádherných vzrostlých kaštanů, pak tam ještě byly dvě 
staleté lípy a mohutný akát. Doporučuji, aby z moci úřední byl 
název změněn na hospodu „U pahýlu“.  

Bylo by dobré vzdát se iluze, že je možný neustálý 
růst a neustálý rozvoj. Z pohledu zastavěnosti, zabetonování 
a zaasfaltování území je Bohumín rozvinutý až běda. Irská 
moudrost říká, že každá změna je k horšímu. Strategický 
plán rozvoje města už předem vzbuzuje obavy.  

Kvůli kontraverzní dálnici přišla vniveč obrovská 
rozloha orné půdy té nejvyšší bonitní třídy. O to více je třeba 
chránit každý metr té naší olupované matky živitelky.  

Přes všechny negativní skutečnosti považuji kvalitu 
života v Bohumíně zatím za nadstrandartní. „Rozvoji“ 
v sobeckém zájmu developerů, stavebních firem a různých 
stavebníků by se mělo zabránit.  

Bude město pokračovat v revitalizaci a úpravě areálu Gliňoč 
ve Skřečoni ? (úprava cest, stezek a vodní plochy) 

K4 – Rozvíjet příměstské 
formy rekreace 

Bude doplněno opatření ve strategickém cíli K4 - 
Založit nový městský lesopark Na Panském o 
text „a zpřístupňovat rekreačně hodnotná 
území“. 
Co se týká konkrétní lokality - areálu Gliňoč. 
V horizontu 2 let neexistují záměry na větší 
úpravy. Nové vhodné aktivity občanských 
sdružení nebo občanů Skřečoně v areálu ale 
mohou urychlit případné investice. Ty musí být 
v souladu s platnou legislativou, protože je areál  
součástí nadregionálního systému ekologické 
stability území (ÚSES). 
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Vhledem k záměru budovat logistické centrum (překladiště?) 
v katastru Pudlov-Vrbice (viz též Územní plán) požaduji 
výstavbu účelové komunikace pro příjezd na tuto lokalitu a 
vyloučení ulice Lounské pro dopravu nákl. Automobily na tuto 
lokalitu (vč. umístění dopr. Značky zákazu vjezdu vozidel nad 
3,t) 

Vybudování logistického 
centra (překladiště) není 
součástí žádného 
strategického cíle 

V aktualizaci SP není uvedeno vybudování 
průmyslové zóny nebo logistického centra 
v Pudlově-Vrbici. Záměr sice vyplývá ze Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a 
územní plán Bohumína tento záměr pouze 
zpřesňuje. A to takovým způsobem, že plochu 
pro umístění veřejného logistického centra, 
včetně případných komunikací a doplňující 
infrastruktury umisťuje do stávajících ploch 
dopravy (železniční těleso). Aktualizace 
strategického plánu tedy v zásadě logistické 
centrum nijak nepodporuje a zároveň v něm 
nevidí případné hrozby pro město. Pro tento 
záměr není zpracována aktuální dokumentace, 
z které by bylo jasné o jak velký zásah v území 
by se jednalo a jaké případné další nároky 
stavba veřejného logistického centra v dané 
lokalitě vyvolá. 

 


