
Stránka 1 z 40 

 

MĚSTO BOHUMÍN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  
MĚSTA BOHUMÍNA  

NA OBDOBÍ 2014 – 2020 (+3) 

dle aktualizace z prosince 2013 

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU  

za období 2018 - 2021 
 

 



Stránka 2 z 40 

 

OBSAH 

Úvod 

Naplňování strategické vize 

Strategické pilíře, problémové okruhy, cíle a opatření 

Závěr   



Stránka 3 z 40 

 

ÚVOD 

Zastupitelé Bohumína schválili v květnu 2002 dokument nazvaný Strategický plán rozvoje 
města Bohumína. Jeho první aktualizace proběhla v roce 2007, druhá o šest let později, tedy 
v roce 2013 a zaměřila se na období 2014 – 2020. V roce 2018 byl zpracován Akční plán na 
období 2018 – 2023 s ohledem na končící programové období Evropské unie 2014 – 2020+3. 

Ve strategickém plánu rozvoje města se určují strategické cíle pro rozvoj Bohumína a konkrétní 
opatření, která povedou k jejich realizaci. V roce 2017 proběhlo vyhodnocení plnění 
konkrétních cílů a opatření a byla zpracována zpráva o naplňování strategického plánu 
v letech 2014 – 2017. Z ní vyplynulo výš zmíněné prodloužení plánované strategii rozvoje 
Bohumína z roku 2020 až na rok 2023, a to kvůli programovacímu období dotačních titulů EU. 
Zároveň byly do dokumentu doplněny nové projekty a aktivity, kterými se zabývat tzv. Akční 
plán Bohumína na období 2018 - 2023. 

Akční plán a tvorba jeho aktualizace se těšila poměrně velkému zájmu veřejnosti. A to díky 
anketě o velkých investičních akcích pro léta 2018 – 2023, která v Bohumíně probíhala 
v elektronické i písmené podobě od října do prosince 2017. Do hlasování se zapojily necelé 
dva tisíce lidí. Veřejné projednání budoucích plánů a investic v Bohumíně se pak na radnici 
uskutečnilo na konci ledna 2018, opět za hojné účasti Bohumíňáků. 

Zpracování další zprávy o naplňování strategického plánu města vyplynulo z důvodu končící 
platnosti akčního plánu na období 2020 – 2023 a potřeby provedení aktualizace strategického 
plánu města v návaznosti na nové programové období Evropské unie. Předkládaná zpráva o 
naplňování strategického plánu obsahuje pro přehlednost jednak vyhodnocení plnění cílů a 
opatření v průběhu let 2014 – 2017 a nově také plnění cílů a opatření za období 2018 – 2021. 

Na vyhodnocení naplňování strategického plánu plynule navazují práce na celkové aktualizaci 
strategického plánu města. Důvodem pro aktualizaci jsou proběhlé změny v územním plánu 
města, splnění některých záměrů a cílů a překonání některých vizí a cílů. Připravují se rovněž 
dotační výzvy v programovém období Evropské unie pro období 2021 – 2027+3.   

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/samosprava/strategicky-plan/1070-strategicky-plan-rozvoje-mesta-bohumina.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/samosprava/strategicky-plan/1070-strategicky-plan-rozvoje-mesta-bohumina.html
https://www.mesto-bohumin.cz/data/strategicky_plan/zprava_o_naplnovani_strategickeho_planu_mesta_bohumina_seminar_2018-01.pdf
https://www.mesto-bohumin.cz/data/strategicky_plan/zprava_o_naplnovani_strategickeho_planu_mesta_bohumina_seminar_2018-01.pdf
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NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉ VIZE 

Strategická vize rozvoje města Bohumína vychází z dlouhodobých cílů a záměrů představitelů 
samosprávy, klíčových subjektů a obyvatel Bohumína. Ty se díky podrobnému posouzení 
profilu města a jeho územního plánu zpřesňují a respektují přitom zásadu dlouhodobě 
udržitelného rozvoje. 

I když strategický plán vznikl jen na dobu sedmi let, při stanovení vizí se počítalo s delším 
časovým obdobím, a to patnácti až dvaceti lety, a to kvůli návaznosti dlouhodobé koncepce 
rozvoje města na další období. 

Na následujících stranách proto najdete podrobnosti o tom, jak se daří stanovené strategické 
vize a cíle, které mají vést k rozkvětu Bohumína, naplňovat.   

POSLÁNÍ 

Bohumín 2023: Prosperující, bezpečné, zelené - město pro život. 

VIZE BOHUMÍNA 

 Klidné a bezpečné město s kvalitní nabídkou bydlení, vzdělávání, 
sociálních a zdravotních služeb i volnočasových aktivit. 

 Prosperující město s dostatkem pracovních příležitostí.  

 Zelené město ekologicky zodpovědných občanů.  
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STRATEGICKÉ PILÍŘE 

K naplnění vize rozvoje Bohumína slouží tři základní strategické pilíře. Ty navazují na prvotní 
strategický plán, který v květnu 2002 schválili zastupitelé, a na jeho aktualizace v prosinci 
2007, v prosinci 2013 a v únoru 2018. 

 Hospodářské podmínky a infrastruktura 

 Životní prostředí 

 Kvalita života 

PROBLÉMOVÉ OKRUHY 

Každý výše uvedený pilíř se skládá z problémových okruhů, které se dělí na strategické cíle, 
které navazují na výsledky analytické části, a to zejména profilu města a SWOT analýzy. 

CÍLE 

Strategické cíle vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími bohumínskými 
i mimobohumínskými subjekty a institucemi dosáhnout. Jejich smyslem je využít silných 
stránek a příležitostí města a regionu a zároveň eliminovat hlavní problémy a minimalizovat 
důsledky potenciálních hrozeb formulovaných ve SWOT analýzách. 

Výsledkem je pak hierarchické uspořádání návrhové části dokumentu, v němž se postupuje 
od relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením. Z hlediska času dochází se 
snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané doby realizace. Časové 
horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově vyjádřeny 
následovně: 

 rozvojová vize –  střednědobá až dlouhodobá realizace, 

 strategické cíle –  střednědobá až dlouhodobá realizace, 

 opatření (aktivity a projekty) –  krátkodobá až střednědobá realizace. 

OPATŘENÍ 

Strategické cíle jsou obecně naformulované záměry = opatření, která se pak realizují 
konkrétními projekty. Aby strategický plán splnil svůj účel a byl přehledný, jsou tato opatření 
naformulována co nejstručněji. Zpravidla mají krátkodobý až střednědobý charakter. Pouze ve 
výjimečných případech se do strategického plánu zařadila i opatření dlouhodobějšího 
charakteru, o kterých už lze uvažovat v rámci střednědobého plánovacího procesu. 

Z předchozí zprávy o naplňování strategického plánu jsou u každého opatření strategického 
plánu uváděny červenou barvou konkrétní a zrealizované projekty do konce roku 2017. Modrá 
barva pak označuje do roku 2023. 

V rámci této zprávy o naplňování strategického plánu bylo u každého opatření doplněno 
vyhodnocení za období 2018 - 2021, přičemž fialovou barvou jsou uvedeny konkrétní 
a zrealizované projekty do konce roku 2021 a zelenou barvou je pak uveden příkladný výčet 
projektů, které jsou plánovány do roku 2030. 

Další konkrétními projekty do akčního plánu budou vyplývat z ankety mezi obyvateli města 
o budoucích investičních akcích, která probíhá od konce dubna do konce června letošního 
roku. 

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/dotazniky/investice/
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Vysvětlivky:  

Červeně – realizováno (Zpráva o naplňování strategického plánu ke konci roku 2017) 

Modře – plánuje se (Akční plán na období let 2018 – 2023) 

Fialově – realizováno (Zpráva o naplňování strategického plánu ke konci roku 2021) 

Zeleně – plánuje se (Akční plán na období let 2022 – 2030) 

Strategický pilíř - HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA 

Naplňování problémového okruhu č. 1 - DOPRAVA 

Strategický cíl D1 Zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě 

Opatření D1.1 Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a průjezdných úsecích 
komunikací. 

V lednu 2017 vydáno stavební povolení na výstavbu okružní 
křižovatky Bezručova – Revoluční. V srpnu byla dohodnuta 
s Moravskoslezským krajem realizace výstavby v roce 2018. 

V záměrech je příprava technicky velmi složité okružní křižovatky 
Bezručova – Lidická a jednání s vlastníky pozemků pro přípravu 
okružní křižovatky Rychvaldská – Hraniční – Bohumínská. 

Okružní křižovatka Bezručova – Revoluční byla vybudována v roce 
2018 za 7,6 mil. Kč. Bohumín přispěl kraji 3,5 mil. Kč. 

SS MSK připravuje PD okružní křižovatky na rychvaldském rozcestí 
(Rychvaldská – Bohumínská – Hraniční) a rozšíření ul. Rychvaldské 
po ul. Sokolskou. Připravuje se vyvlastnění pozemků. 

Město zahájilo projekční přípravu okružní křižovatky Štefánikova – 
tř. Dr. E. Beneše. 

Zrealizovat okružní křižovatku Štefánikova – tř. Dr. E. Beneše. 

Spolupracovat se SS MSK na realizaci okružní křižovatky 
a dopravního terminálu Rychvaldská – Hraniční – Bohumínská. 

Zpracovat studie proveditelnosti okružní křižovatky, okružní křižovatky 
Štefánikova – Masarykova a okružní křižovatky Mírová – Štefánikova. 

Opatření D1.2 Realizace nasvětlených a světelných přechodů na komunikacích. 

Realizovány například přechody v Lidické ulici, v Masarykově ulici u 
kina a Městského úřadu Bohumín, v Šunychelské ulici u Chlebíka, v 
ulici 1. máje ve Skřečoni u odbočky ke Gliňoči, ve Studentské ulici a 
ulici Osvoboditelů, dále dva přechody v Mírové ulici, místa pro 
přecházení ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně a ve Štefánikově 
ulici. 

Připravuje se například úprava přechodu v Bezručově ulici u hlavní 
vrátnice, v Lidické ulici u křižovatky s Bezručovou, v Sokolské ulici v 
Záblatí. Vybudovat zpomalovací semafory v ulici 1. máje u 
samoobsluhy a u autobusové zastávky Na Kopci. 

V roce 2018 byl upraven přechod na ul. Bezručově u hlavní vrátnice, 
vznikly dva přechody na ul. Mírové, přechod na ul. Osvboditelů (u 
Carrabassu) a na ul. Studentské. 

V roce 2019 dokončen zpomalovací semafor a přechod na 
ul. Bohumínské ve Skřečoni u aut.zast. Na kopci. 
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V roce 2021 postaven nový přechod pro chodce na ulici Bezručově 
u „Partyzána“ a k realizaci v roce 2022 je připraven další světelný 
přechod na ul. 1. máje poblíž samoobsluhy.  

Po provedené inventuře je z cca 55 přechodů nenasvětlených asi 10. 

Doplnění přechodu na ulici 1. máje poblíž samoobsluhy ve Skřečoni 
o světelnou signalizaci. 

Zrealizovat přechod pro chodce na křižovatce 
Sokolská – Rychvaldská v Záblatí. 

Postavit nový přechod pro chodce na ulici Štefánikova směrem na 
Poděbradovu a na ulici Osvoboditelů. 

Nasvětlit všechny dosud nenasvětlené přechody pro chodce (cca 10 
z 55).  

Připravovat přechod na příjezdu do Vrbice. 

Opatření D1.3 Výstavba chodníků a vedení pěší dopravy mimo komunikace. 

Realizovány například nové chodníky v Záblatí podél ulice Sokolské 
a Rychvaldské k rozcestí, podél ulice Na Pískách k mateřské škole, 
v Šunychlu v Šunychelské ulici podél restaurace U Jelena a přes 
křižovatku u Chlebika. 

Připravuje se až 16 nových chodníků pro období 2018 – 2022 
o celkové délce cca 8 km podle samostatného Akčního plánu v oblasti 
zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů do roku 2022.  

V roce 2018 zrealizovány chodníky na Ostravské (u Rybeny), 
Bezručově a Sokolské v Záblatí, na ul. Tovární a stezka Mládežnická 
– Budovatelská. V roce 2020 postaven chodník na ul. Rychvaldské ve 
Skřečoni  
(Myslivecká - Blatná), v roce 2021 v Záblatí na ul. Hraniční a částečně 
na ul. Rychvaldské nad kanalizací a na prodloužené Sokolské. 

Realizovat akční plán v dopravě (chodníky) na období  
2022-2030 viz Akční plán v oblasti zvyšování bezpečnosti chodců 
a cyklistů do roku 2030. 

Opatření D1.4 Spolupráce při přípravě výstavby přeložky silnice I/67 přes 
Dolní Lutyni. 

Odvráceno rozhodnutí komise Ministerstva dopravy ČR 
o neefektivnosti stavby. Zpracována studie snížení nákladů stavby. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dosud neprovedlo přepočet 
ekonomického zhodnocení efektivnosti stavby s ohledem na zpoždění 
výsledků sčítání dopravy a přepracovávání metodiky ekonomického 
hodnocení dopravních staveb. 

Pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi a Moravskoslezským 
krajem v úsilí přípravy obchvatu směrem k Ministerstvu dopravy ČR a 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Realizovat dílčí bezpečnostní opatření 
v dopravě v ulici 1. máje a silnici I/67 v k.ú. Bohumína. 

V roce 2021 zadáno Oznámení vlivu na životní prostředí, které stanoví 
nutnost zpracování dokumentace EIA (4/2022), také probíhá 
podrobný geotechnický průzkum. 

Sledovat přípravy stavby přeložky.  

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
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Opatření D1.5 Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem usilovat o modernizaci 
komunikace II/471 a III/4711. 

Akce jsou zařazeny v takzvané bílé knize dopravních staveb 
Moravskoslezského kraje, zatím nejsou připravovány. 

SS MSK připravuje rozšíření silnice II/471 – Rychvaldská v úseku od 
rozcestí po křížení se Sokolskou. 

Pokračovat v usilování o přípravu modernizací ulic Rychvaldské a 
Sokolské. 

Opatření D1.6 Zkapacitnění komunikací v rozvojových a dopravně problematických 
lokalitách. 

Ve Skřečoni v Úvozní ulici byly realizovány při výstavbě kanalizace 
výhybny pro vozidla. V Záblatí byla rozšířena ulice Na Pískách. 

Pokračovat v budování výhyben v souvislosti s rozšiřováním 
kanalizace v Úvozní ulici ve Skřečoni a při úpravách lokality Petra 
Cingra. 

Připraveny k realizaci výhybny na ulici P. Cingra a propojka 
souběžné ulice Úvozní ve Skřečoni. 

Zrealizovat výhybny na ulici P. Cingra a propojku souběžné ulice 
Úvozní ve Skřečoni. Připravovat konkrétní projekty k realizaci 
výhyben. 

Strategický cíl D2  Zkvalitňování cyklistické dopravy 

Opatření D2.1 Rozšiřování napojení na regionální a nadregionální systém cyklotras 
a cyklostezek. 

Vybudována regionální cyklotrasa č. 6257 z Ratiboře do Chotěbuzi a 
místní cyklotrasa P. 

Připravovat cyklotrasu č. 10 podél Olše v souladu s Generelem 
cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná a projekty propojující 
cyklostezky mezi řekami Ostravice, Odra a Olše. 

Vybudovat stezku pro chodce a cyklisty ke Kališoku a okruh kolem 
Vrbického jezera.  

V roce 2020 vyznačena cyklotrasa Bohumín – Bukovec podél Olše.  

Realizovat akční plán v dopravě (cyklostezky) na období  
2022-2030 Akčního plánu v oblasti zvyšování bezpečnosti chodců 
a cyklistů do roku 2022. 

Pokračovat v přípravách lávky přes Olši mezi Kopytovem 
a Gorzycemi. 

Opatření D2.2 Budování cyklostezek a cyklotras k dopravně nejvytíženějším místům 
ve městě a mezi městskými částmi. 

Vznikly cyklostezky podél ulic 1. máje a Šunychelské, cyklopruhy 
podél ulice Osvoboditelů, Ostravské či Slezské a řada navazujících 
stezek přes sídliště.  

V oblasti cyklodopravy je plánováno 13 aktivit, konkrétně až 12 km 
nových stezek či vyhrazených pruhů pro cyklisty k dopravě jak 
do zaměstnání a škol, tak za službami a do přírody, a to podle 
samostatného Akčního plánu v oblasti zvyšování bezpečnosti chodců 
a cyklistů do roku 2022.  

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
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K realizaci v roce 2022 připraveno prodloužení cyklostezky 
z nadjezdu na Šunychelské  přes výjezd z dálnice.  

Realizovat akční plán v dopravě (cyklostezky) na období  
2022-2030 Akčního plánu v oblasti zvyšování bezpečnosti chodců 
a cyklistů do roku 2022.  

Opatření D2.3 Modernizace infrastruktury pro cyklisty. 

Povrch cyklostezky od Antošovické lávky do Starého Bohumína získal 
živičný povrch a slouží také jako stezka pro in-line bruslaře. Na 
cyklostezku na Vrbické hrázi nově navazuje cyklostezka přes bývalou 
pudlovskou štěrkovnu. K bezpečnému odložení kola slouží cykloboxy 
u areálu Bosporu či na náměstí ve Starém Bohumíně. 

Realizovat další cykloboxy u vlakového nádraží a také v místech 
rekreace, například u Kališova a Vrbického jezera. Obměňovat 
cyklostojany ke krátkodobému odložení kol ve městě za bezpečnější.  

Zkvalitnit povrch cyklostezky od Větrné ulice do Kopytova. 

V roce 2021 instalováno u nádraží 72 cykloboxů s elektronickým 
zámkem. Zrealizovány cykloboxy u Kališoku, Vrbického jezera a 
městské polikliniky. 

Vybudovat chráněné parkování kol u terminálu na rychvaldském 
rozcestí. 

Strategický cíl D3 Doprava ve městě  

Opatření D3.1 Podpora rozvoje veřejné dopravy. 

Provedena postupná obměna autobusových zastávek za prosklené. 
Podporován systém park and ride - P+R (rozšířeno parkování u 
nádraží). 

Vybudovat kvalitní dopravní terminál u vlakového a autobusového 
nádraží s podporou systémů P+R a B+R (park and ride, bike and ride 
- zaparkuj auto či kolo a pokračuj veřejnou dopravou).  

Realizovat světelně řízený přechod pro chodce s navazujícími 
chodníky u autobusové zastávky Na Kopci.  

Analyzovat možnosti a efektivnost zavedení místní hromadné 
dopravy. 

V roce 2021 provedeno VŘ na obměnu 7 autobusových zastávek za 
1,5 mil. Kč, realizace na jaře 2022. 

Po provedené analýze je zřejmé, že příměstská doprava plně 
nahrazuje MHD. 

Podporovat udržení příměstské autobusové dopravy ekologickými 
vozidly. 

Obměňovat autobusové zastávky v jednotném vzhledu. 

Opatření D3.2 Budování nových parkovacích míst. 

Nová parkovací místa vznikla například v Tovární a Jateční ulici, ve 
vnitroblocích Alešova, Jateční a Okružní, ve Sportovní ulici. Odstavné 
plochy pro auta vznikly mezi Základní školou Benešova a ulicí Čs. 
armády a v Kostelní ulici. 

Připravuje se 2. etapa rozšíření parkování v Tovární ulici, u vlakového 
nádraží, v Jateční ulici, ve Studentské ulici a ulici Sv.Čecha, a také 
odstavná plocha ve Slezské ulici. 

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/doprava/20907-bezpecnost-chodcu-a-cyklistu.html
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V roce 2021 realizováno parkoviště v lokalitě Budovatelská a 1. etapa 
v ulici Okružní u Slunečnice. Projekčně se připravuje parkoviště vedle 
ul. Osvoboditelů a P. Cingra. K realizaci v roce 2022 zařazeno 
parkoviště s 25 místy na ul. Studentské vedle sídla SBD, 8 
parkovacích míst v areálu ZŠ ČSA a rozšíření podélného stání na ul. 
Seifertově u ZŠ Masarykova. 

Jako záchytné parkoviště využít plochu bývalého autobusového 
stanoviště. 

Posílit parkování pro sídliště Mírová – Osvoboditelů vybudováním 
parkoviště u ulic Osvoboditelů a P. Cingra. 

Vybudovat parkovací místa ve vnitrobloku v ulici Husova. 

Opatření D3.3 Optimalizace parkování ve vybraných lokalitách. 

Ve vybraných lokalitách (u Městského úřadu Bohumín, u nádraží atd.) 
zaveden systém krátkodobého omezeného parkování (30 či 60 minut) 
s podmínkou umístění parkovacích hodin s vyznačením času příjezdu 
za okno vozidla. 

Prověřit výhody a nevýhody parkování ve vybraných lokalitách na 
vyhrazených parkovištích za úplatu či prověřit výhody a nevýhody 
formy rezidenčního parkování. 

Navrhnout motivační systém k využití stávajících řadových garáží ve 
městě prioritně k parkování vozidel. 

U dopravního terminálu zaveden v roce 2021 systém parkování K+R 
a parkovací pásy u škol ČSA a Masarykova. 

Zastavit nárůst statické dopravy ve městě. 

Navrhnout motivační systém k využití stávajících řadových garáží ve 
městě prioritně k parkování vozidel. 

Strategický cíl D4  Změna trasy splavnění Odry 

Opatření D4.1 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. 

Podle výsledků konference Oderské fórum 2017 je shoda na české i 
polské straně na levobřežní variantě obchvatu meandrů. 

Sledovat výsledky Studie proveditelnosti Dunaj-Odra-Labe (DOL) 
včetně splavnění Odry po Ostravu a usilovat o změnu Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a následně územního 
plánu Bohumína ve smyslu vypuštění koridoru pro DOL z územního 
plánu. 

S polskou stranou dohodnut obchvat meandrů přes polské území. 

Prosazováním změny ZÚR MSK odvrátit hrozbu splavnění Odry po 
Ostravu a vznik přístavu na území Bohumína. 

Problémový okruh č. 2 - KOMUNÁLNÍ INFRASTRUKTURA 

Strategický cíl I1 Rozvoj komunálních služeb 

Opatření I1.1 Modernizace městského mobiliáře a veřejného osvětlení. 

Provedena výměna veřejného osvětlení na pěší zóně. Zahájena 
výměna sodíkových výbojek za svítidla LED jak ve vnitroblocích, tak 
v uličních sítích. Instalovány regulátory napětí. 
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Pokračovat ve výměně sloupů a svítidel veřejného osvětlení za svítidla 
LED jak v centru města, tak v uličních sítích mezi městskými částmi. 

Obměňovat a modernizovat městský mobiliář (lavičky, odpadkové 
koše, bezpečné stojany na kola). 

V roce 2022 dochází k obměně 7 autobusových zastávek za 1,5 mil. 
Kč. 

Postupně všechny svítidla veřejného osvětlení nahradit LED svítidly 
dle samostatného dílčího akčního plánu. 

Při obměně sjednocovat design městského mobiliáře. 

Doplnit elektronické kiosky u nádraží v Novém Bohumíně a na 
náměstí ve Starém Bohumíně. 

Opatření I1.2 Úprava městských hřbitovů. 

Každoročně obnovovány a doplňovány chodníky na městských 
hřbitovech. Opravena bývalá márnice ve Vrbici či pomníky obětem 
světových válek ve Skřečoni. 

Rekonstruovat a modernizovat smuteční obřadní síň ve Starém 
Bohumíně, opravit kapli na hřbitově ve Skřečoni, pokračovat v údržbě 
oplocení a zeleně a v opravách a doplňování chodníků na hřbitovech 
ve Starém Bohumíně, ve Vrbici, ve Skřečoni, v Záblatí a v Novém 
Bohumíně. Rozšířit odstavnou plochu pro auta u hřbitova v Záblatí. 

V roce 2018 proběhl rekonstrukce exteriéru smuteční obřadní síně. 
K uvedení do provozu na jaře 2022 připravena kolumbária ve Starém 
a Novém Bohumíně a rozptylová loučka ve Starém Bohumíně. V roce 
2022 opraven plot a brána na hřbitově v Záblatí – plot z červených 
cihel obdobně jako realizovaný ve Skřečoni. 

Rekonstruovat interiér smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně.  

Opravit kapli u hřbitova v Novém Bohumíně a v Záblatí. 

Upravit parkoviště u hřbitova ve Starém Bohumíně. 

Pokračovat v doplňování chodníčků s ohledem na vzrostlou zeleň. 

Dokončit zahájenou revitalizaci hřbitova v Novém Bohumíně 
v nastaveném spíše přírodním trendu. 

Problémový okruh č. 3 - PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Strategický cíl P1  Vytváření podmínek pro vznik nových pracovních 
příležitostí 

Opatření P1.1 Podporování vzniku míst veřejně prospěšných prací ve městě. 

Ve spolupráci s úřadem práce jsou prostřednictvím BMS, a.s. 
každoročně vytvářena pracovní místa pro veřejně prospěšné práce 
(VPP). 

Pokračovat v zaměstnávání VPP a organizování veřejné služby podle 
podmínek nastavených úřadem práce. 

Přes potíže s podporou ze strany úřadu práce bylo pokračováno 
v zaměstnávání VPP.  

Ve spolupráci s úřadem práce prostřednictvím BMS, a.s. pokračovat 
v každoročním vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné 
práce (VPP).  
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Opatření P1.2 Spolupráce se školami, zaměstnavateli a úřadem práce při přípravě 
a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání. 

Spolupráce místních firem zejména se Střední školou Bohumín 
probíhá přímo a také prostřednictvím operačních programů v oblasti 
vzdělávání. Je podporováno polytechnické vzdělávání žáků škol ve 
Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice.  

Podporovat vztah dětí k řemeslům a technickým profesím budováním 
kapacit v rámci MAP (Místní akční plán vzdělávání). Vybudovat dílny 
v Základní škole Masarykova a Základní škole Čs. armády. 

V roce 2019 modernizovány dílny v ZŠ Masarykova a ZŠ ČSA. 
Probíhá MAP II a připravuje se MAP III. 

Podporovat vztah dětí k řemeslům a technickým profesím budováním 
kapacit v rámci MAP III (Místní akční plán vzdělávání). 

Opatření P1.3 Aktivní spolupráce při revitalizaci a následném využívání opuštěných 
průmyslových areálů (brownfields). 

Prodejem částí pozemků poblíž Kauflandu vznikla plocha pro 
podnikatelské využití. Část plochy bývalého areálu Benziny naopak 
město získalo pro rozšíření volnočasové plochy Rafinérského lesíku.  

Pokračovat v nabízení volných ploch k podnikání bez ohledu na 
vlastnictví pozemků. Podporovat vznik Retail parku a odstranění 
ekologické zátěže po bývalé Benzině. 

V roce 2021 byl otevřen Retail park, nová obchodní zóna u Kauflandu. 
Dokončuje se sanace areálu bývalé Benziny. 

Jednat s vlastníkem pozemků o využití sanovaných ploch v areálu 
bývalé Benziny (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.). 

Prosazovat u vlastníka (ČD Cargo, a.s.) využití plochy o rozloze 10 ha 
v lokalitě Pudlov – Louny, a to včetně příjezdové komunikace z ulice 
Drátovenské, vyvolat změnu ZÚR z plochy pro dopravní terminál na 
plochu pro podnikání. 

Opatření P1.4 Aktivity podporující využívání prázdných prostor 
pro podnikatelské účely. 

Pokračovat v nabízení volných nebytových prostor, a v jejich 
úpravách či zmenšování a rozdělování podle potřeb podnikatelů.  

I přes epidemii Covidu se podařilo udržet obsazené městské nebytové 
prostory. 

Udržet obsazenost městských nebytových prostor. 

Opatření P1.5 Nabízení pozemků a objektů pro podnikatelské účely. 

Město nabízí volné nebytové prostory k podnikání a řádně platícím 
nájemcům nezvyšuje nájem. 

Podporovat využití volných ploch k podnikání, zejména v centru 
města v areálu bývalé Benziny po sanaci území a v Pudlově - 
Lounech.  

Nabízet volné městské nebytové prostory k podnikání. 

Napomáhat scelování pozemků k rozvoji ŽDB Drátoven 
a Bonatransu. 

Dokončení scelení rozvojových ploch u Bonatransu a ŽDB Drátovna.  

Průběžně aktualizovat plochy pro podnikání ve městě viz katalog 
ploch pro podnikání. 

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/plochy-pro-podnikani/
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/plochy-pro-podnikani/
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Strategický cíl P2 Zlepšení podnikatelského prostředí 

Opatření P2.1 Spolupráce při investičních akcích realizovaných podnikatelskými 
subjekty s dopady na oblasti rozvoje města (životní prostředí, 
doprava, energetika a další). 

Od roku 2010, kdy společnost ČEZ Teplárenská postavila horkovod 
z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína, pokračuje napojování dalších 
oblastí na CZT (centrální zásobování teplem). Například v roce 2017 
to byla lokalita Dělnická a Mládežnická ve Skřečoni. 

Se společnostmi Rockwool, Bonatrans a MS Utilities & Services je 
uzavřena Deklarace porozumění v oblasti ochrany ovzduší a vod 
v Bohumíně. Se společností MS Utilities &  Services došlo k dohodě 
o systému parkování v lokalitě sídliště Bezručova – Revoluční. 

Město a Moravskoslezský kraj společně připravují výstavbu okružní 
křižovatky Bezručova – Revoluční pro lepší dopravní obslužnost 
bohumínských firem.  

Spolupracovat se společnostmi Bonatrans a ŽDB Drátovna 
při záměrech využití ploch vhodných k rozvoji firem v Revoluční a 
Jeremenkově ulici.  

V roce 2021 realizován prodej scelených pozemků v lokalitě 
Revoluční. Došlo také ke scelení pozemků v lokalitě Jeremenkova.   

Drobní a střední zemědělští i nezemědělští podnikatelé byli 
podporování prostřednictvím PRV (programu rozvoje venkova) a MAS 
Bohumínsko. 

Nabízet k využití pozemky v lokalitě Jeremenkova. 

Samostatnými změnami ÚP plánu podporovat podnikatelské aktivity 
(např. plochy pro fotovoltaiku na bývalých skládkách pro Bochemii a 
MS US). 

Opatření P2.2 Podporovat drobné a střední místní podnikatelské subjekty. 

V rámci možností města jako veřejné korporace probíhá spolupráce 
při propagaci kotlů a zateplovacích systémů.  

Pokračovat v pravidelných setkáních s vedením firem. 

Drobné a střední podnikatele podporovat prostřednictvím MAS 
Bohumínsko. 

Opatření P2.3 Iniciování vzdělávacích příležitostí pro stávající a začínající 
podnikatele. 

Probíhá přímo z operačního programu na podporu vzdělávání. 

Opatření vypustit. 
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Strategický pilíř - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Naplňování problémového okruhu č. 1- OVZDUŠÍ 

Strategický cíl O1  Řešení problematiky kvality ovzduší 

Opatření O1.1 Změna způsobu vytápění 

Plynofikována například lokalita pro výstavbu 10 nových rodinných 
domů v Záblatí ve Slunečné ulici. 

Podpora kotlíkových dotací formou zápůjček a příspěvků města 
občanům.  

V městských domech proběhla masová výměna lokálních topidel za 
ústřední vytápění s napojením na CZT. 

Pokračovat v podpoře kotlíkových dotací.  

Na CZT napojit lokalitu červených domů v Okružní ulici. Nahradit 
lokální topidla v bytových domech mimo dosah CZT vybudováním 
domovních plynových kotelen. 

Podpora výměny plynových kotlů 2019 - 2021:  přiznáno 152 dotací 
a 35 bezúročných půjček. 

V realizaci napojení lokality červené kolonie na CZT, realizace 
plynové kotelny – BD / Slezská 12. 

Podpora výměny plynových kotlů pro rok 2022. 

Plynofikace lokality Petra Cingra. 

Realizace napojení lokality červené kolonie na CZT, realizace plynové 
kotelny – BD / Partyzánská 302. 

Projednání prolongace koncesní smlouvy pro dodávky tepla z CZT 
pro období po roce 2030. 

Podpora běží v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací nebo programu Nová 
zelená úsporám (RD). 

Podpora instalace solárních a fotovoltaických zdrojů ve městě (RD, 
BD). 

Opatření O1.2 Podpora propagace ekologického myšlení.  

Podporovány kotlíkové dotace a realizována kampaň „Chovám se 
ekologicky, přidáte se?“ na podporu nízkoemisního vytápění domů, 
napojování na kanalizaci a třídění odpadů včetně rostlinného odpadu 
ze zahrad. 

 Pokračovat v ekologické kampani. 

Úspěšná ekologická kampaň „Chovám se ekologicky, přidáte se“ 
ukončena – 1500 BIO nádob tj. splnění ekologických požadavků 
mj. i ekologického vytápění. 

Pokračuje podpora výměn neekologických kotlů v rámci 4. výzvy 
kotlíkových dotací. 

Podpora a rozvoj environmentálního výchovy ve školách. 

Opatření O1.3 Spolupráce s partnerskými městy v Polsku, podniky 
a Moravskoslezským krajem na řešení kvality ovzduší. 

S místními podniky uzavřena Deklarace porozumění v oblasti ochrany 
ovzduší a vod v Bohumíně. S Moravskoslezským krajem sjednány 
smlouvy o společném postupu při realizaci kotlíkových dotací.  

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/ekologicke-okenko/
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Pokračovat ve spolupráci se zaměřením zejména na polské partnery. 

Kulatý stůl s Polskou republikou (29.11.2019). 

Probíhá podpora kotlíkových dotací v rámci 1-3. výzvy – spolupráce 
se MSK, MŽP – uspokojeno 300 žadatelů. 

Podpora kotlíkových dotací s MSK v rámci 4. výzvy – odhad 100 
žadatelů. 

Opatření O1.4 Snižování energetické náročnosti budov a technologií. 

V městských obytných i veřejných budovách probíhá průběžně 
realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov 
(výměny oken, zateplování střech a fasád panelových domů). 

Pokračovat v opatřeních také u vybraných nepanelových domů. 
Připravovat obnovu kogeneračních jednotek v aquacentru. 

Pokračovala realizace opatření ke snižování energetické náročnosti 
městských bytových domů / zateplování RAI:  

2019 

Janáčkova 804-834 - 6,5 mil. 

Lokalita Jateční - 24,8 mil. 

Na Loukách  315 -1,3 mil. 

2020 

Nerudova 1037 - 4,2 mil.  

Okružní 229,236, ČSA 228,238 - 5,7 mil 

tř. Dr. E. Beneše 852, Čáslavská 303, 304, ČSA 148,176,200 - 11,2 
mil. 

2021 

Husova, Vrchlického - 9 mil. 

Žižkova 127,178 - 3 mil. 

Podpora realizace opatření ke snižování energetické náročnosti 
městských bytových domů. 

 tř. Dr. E. Beneše 320, 321, 322, 324 – 4,7 mil 

 Masarykova, Štefánikova 287, 290, 411, 414, 905, 906, 907, 957 – 
21,5 mil 

 lokalita Mládežnická a Dělnická ve Skřečoni 

Opatření O1.5 Využívání obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie. 

Projekty na využití obnovitelných zdrojů v podmínkách Bohumína 
nejsou realizovány, vytápění městských domů je převážně zajištěno 
prostřednictvím CZT či plynových kotelen. 

Zvažovat možnost instalace fotovoltaických panelů na střechy budov 
města a jeho příspěvkových a obchodních organizací. Při obnově 
vozového parku města a jeho organizací zvažovat pořizování vozidel 
na CNG a elektromobilů. 

Realizována fotovoltaika na střeše sportovní haly Bospor. 

Podpora instalace solárních a fotovoltaických panelů ve městě 
(ZŠ ČSA – zateplení a fotovoltaika). 

Opatření O1.6 Aktivity ke snížení sekundární prašnosti. 

Společností BMS a.s. zakoupen nový zametací vůz. 
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Zvyšovat účinnost využití zametače. 

V rámci údržby veřejného prostranství jsou podporovány akce ke 
snižování prašnosti jako „jarní blokové čištění“, mokré čištění ulic, 
opravy povrchů komunikací (bezprašné provedení)  

Podpora „mokré údržby“ povrchu komunikací / zametače, vysavače. 

Opatření O1.7 Ochrana před emisemi z dopravy. 

Realizována řada projektů na výsadbu izolační zeleně (Gliňoč, Dolní 
pole, Faja, Budovatelská, Rockwool). 

Pokračovat ve vyhledávání vhodných ploch k výsadbě zeleně 
zejména kolem dálnice. Realizovat výsadbu podél Slezské ulice. 

Prosazovat příměstskou hromadnou dopravu autobusy na CNG. 

Výsadba ochranné zeleně podél ulice Okrajní a Slezské. 

Výsadby kolem nájezdu na dálnici ve Starém Bohumíně. 

Problémový okruh č. 2 - VODNÍ REŽIM 

Strategický cíl R1  Pokračování protipovodňové ochrany území 

Opatření R1.1 Spolupráce s Povodím Odry, s. p. na dokončení realizace 
protipovodňové ochrany města.  

Město finančně podpořilo projekční přípravu a výkup pozemků pro 
výstavbu hrází k protipovodňové ochraně Pudlova. Realizována řada 
drobných opatření na místních vodních tocích. 

Spolupracovat s Povodím Odry na přípravě a realizaci protipovodňové 
ochrany ze strany Lutyňky a na výkupech pozemků pro hráze 
v Pudlově.  

Pokračuje spolupráce s Povodím Odry na přípravě a realizaci 
protipovodňové ochrany: Pudlovská hráz na Odře a ochrana Lutyňky. 

Spolupráce s Povodím Odry při realizaci a následném provozu 
ochranných hrází. 

Spolupráce s ŘSD na přípravě a realizaci protipovodňových 
opatřeních na tělese dálnice. 

Opatření R1.2 Pokračování v realizaci protipovodňových opatření na Odře a Olši a 
na místních tocích. 

Realizována řada drobných opatření na místních vodních tocích 
(vyčistění Bajcůvky, instalace zpětných klap na Bohumínské stružce, 
odvodnění Mlýnského příkopu atd.). 

Pokračovat ve zlepšování stavu Mlýnského příkopu v Šunychlu. 
Zahájit výstavbu protipovodňových hrází v Pudlově a realizovat 
opatření na Lutyňce. 

Vyčištění odlehčovací dešťové kanalizace v Kopytově. 

Zajišťování funkčnosti odlehčovacích prvků, (původních 
odvodňovacích příkopů, kanalizací, propustků, mostků) a zpětných 
klap. 

Zajištění provádění technickobezpečnostního dohledu na Suché 
nádrži Skřečoň odbornou osobou. 
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Strategický cíl R2 Odvedení dešťových vod a řešení vnitřních vod 

Opatření R2.1 Zlepšení odtokových poměrů povrchových toků a vodních ploch. 

Prováděna každoroční údržba Skřečoňského potoka a suché nádrže 
ve Skřečoni.  

Pokračovat v pravidelné údržbě Skřečoňského potoka včetně jeho 
zatrubněných částí. 

Opravena část výdřevy kanálu podél komunikace Na Hrázi – zlepšení 
nátoku k ČS. 

Oprava břehů Skřečoňského  potoka před zaústěním do zatrubněné 
části v dolní oblasti ulice Úvozní, revitalizace koryta v úseku za 
restaurací u Tomáše. 

Spolupráce s Povodím Odry na revitalizaci Flakůvky. 

Opatření R2.2 Odvádění vnitřních vod z bezodtokých oblastí. 

Projekčně připraveno odvodnění lokality Petra Cingra a zlepšení 
odtokových poměrů v Gliňoči. 

Realizovat projekt Gliňočské tůně a retenci dešťových povrchových 
vod v lokalitě Petra Cingra. 

Ustaven tým „Voda“ – zadáno komplexní posouzení odvodu 
dešťových a podzemních vod z lokality Nová Ves – Zbytky (za ulicí Na 
Hrázi). 

Realizace opatření v lokalitě Nová Ves. 

Posouzení dalších oblastí a lokalit Bohumína (Čemat, Starý Bohumín 
– Slezská / u dálnice, Ovocná / za BMN, Skřečoň – Mádežnická/Blatná 
– lokalita kolem ČS) s ohledem na odvodnění lokality a řešení 
vodohospodářské problematiky nové výstavby. 

Strategický cíl R3   Zlepšení nakládání s odpadními vodami 

Opatření R3.1 Doplnění a modernizace kanalizační sítě s napojením na čistírnu 
odpadních vod (ČOV) a lokální ČOV.  

Odkanalizována řada lokalit formou gravitační či tlakové kanalizace 
(Skřečoň Úvozní ulice; Záblatí, Rychvaldská, Sokolská, Anenská, 
Stará a Slunečná ulice; Šunychl, Mlýnská ulice; Starý Bohumín, Malá 
ulice). Ve Vrbici realizováno odkanalizování do místní ČOV.  

Pokračovat v rozšiřování kanalizační sítě v městských částech. 
Realizovat dokončení kanalizace ve Skřečoni v Úvozní ulici až po 
katastr Dolní Lutyně. Dokončit kanalizaci v Rychvaldské ulici a 
prodloužené Sokolské ulici v Záblatí. Zahájit první etapu 
odkanalizování části Pudlova. 

Rozvíjet systém kombinované kanalizace ve městě (oddílná 
kanalizace nebo stávající jednotná kanalizace) ukončené na centrální 
městské ČOV Bohumín v Šunychlu nebo v lokálních ČOV. Novou 
zástavbu řešit převážně oddílnou kanalizací: 

 dokončeno odkanalizování ulice Úvozní ve Skřečoni, ul. Trnková 
(I. etapa) v Pudlově,  

 realizována další etapa tlakové kanalizace na ulici Rychvaldské 
v Záblatí. 

Ustaven tým „GENEREL“ k řešení likvidace splaškových vod ze sídel 
(kanalizační síť, DČOV, tlakové stanice). 
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Odkanalizování nemovitostí v okolí ulice 1. máje ve Skřečoni – 
I. etapa, II. etapa. 

Odkanalizování ul. Trnková – Pudlov (II. etapa). 

Odkanalizování ul. Hraniční, ul. 1. máje (Cihelní) ve Skřečoni.  

PD Bezručova – Na Pískách v Záblatí, PD lokalita U Borku ve 
Skřečoni – s cílem eliminovat množství vypouštěných vod ze stávající 
jednotné kanalizace do Bystřinky a Skřečoňského potoka. 

Odkanalizování Pudlova - s cílem eliminovat množství vypouštěných 
vod ze stávající jednotné kanalizace do Mašlonky, Bajcůvky a Odry. 

Opatření R3.2 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod. 

Vybudováním místní ČOV ve Vrbici se zlepšila kvalita vypouštěných 
vod do Vrbického jezera. 

Zlepšovat kvalitu vypouštěných vod z kanalizace do Bystřinky 
v Záblatí či Orlovské stružky ve Vrbici. 

Likvidaci odpadních vod v odloučených lokalitách řešit domovními 
ČOV vyústěnými do vodoteče nebo do vsaku za podmínek 
stanovených vodoprávním úřadem. Podporováno je budování 
domovních čističek odpadních vod v částech města, kde se 
kanalizační řady nenacházejí a neplánují či pořízení domovních 
tlakových čerpacích stanic v místech, kde již kanalizační řad existuje, 
ale domy v rámci městské akce nebyly napojeny:  

 2019 – poskytnuto 9 dotací 

 2020 – poskytnuty 3 dotace  

 2021 – poskytnuto 9 dotací 

Pokračování Programu poskytování dotací a finanční návratné 
výpomoci. 

Problémový okruh č. 3 - ZELEŇ VE MĚSTĚ 

Strategický cíl Z1 Zvýšení podílu a obnova veřejné zeleně 

Opatření Z1.1 Navrhování a realizace rozptýlené i souvislé zeleně 

Zpracován projekt pro výsadbu zeleně podél Slezské ulice a za 
hřbitovem ve Starém Bohumíně poblíž kapličky Pustyňa. Drobnější 
výsadby proběhly například v parčíku naproti Sokolovny v Záblatí či 
v prostoru vedle odstavné plochy za Základní školou Benešova. 

Zrealizovat výsadbu podél Slezské ulice a poblíž kaple Pustyňa. 

Realizovány výsadby podél Slezské ulice a v lokalitě Pustyňa, 
realizovány IZ 1 – 4, provedeny probírky zeleně u Suchého stavu, v ul. 
Budovatelské a podél Bajcůvky ve Starém Bohumíně. 

Realizace výsadeb dle plánu 2022, příprava projektů dosadby nové 
zeleně u bunkru, obřadní síně, příprava regenerace ploch přilehlých 
k bývalé skládce ve Skřečoni, realizace náhradních výsadeb za 
sportovní halou Bospor, příprava výsadby alejí podél cyklostezek. 

Opatření Z1.2 Odstranění nefunkčních prvků Územního systému ekologické stability 
(ÚSES). 

Nedaří se získávat pozemky k realizaci opatření ÚSES. 

Pokračovat v získávání vhodných pozemků k realizaci ÚSES. 
Realizovat část biokoridoru ve Skřečoni. 
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Realizována část ÚSES ve Skřečoni podél ulic Polní a Úvozní – 
výsadba 3750 stromů. 

Pokračovat v získávání vhodných / dostupných pozemků pro realizaci 
ÚSES. 

Opatření Z1.3 Vytváření nových ploch a rozšiřování stávající veřejné zeleně. 

Zahájeno rozšíření Rafinérského lesíku. Získán pozemek za sportovní 
halou mezi Bohumínskou stružkou a přivaděčem. 

Dokončit výsadbu v Rafinérském lesíku.  

Rozšířit zeleň na ploše za sportovní halou či vedle odstavné plochy v 
Kostelní a Slezské ulici. 

Založit parčík v lokalitě Petra Cingra.  

Provedena výsadba zeleně ve špici Rafinérského lesíku, provedena 
regenerace prostranství za parkovištěm na Jateční a regenerace 
prostranství u drátovenského mostu. 

Dokončení regenerace Suchého stavu, příprava izolační zeleň ve 
Vrbici podél překladiště uhlí na Lounech. 

Založit Ottův park v lokalitě Petra Cingra. 

Opatření Z1.4 Založení nového městského lesoparku 

Získány pozemky a zpracována studie v lokalitě Na Panském. 

Založit lesopark Na Panském. 

Realizováno – výsadba 2500 stromů 

Opatření vypustit. 

Opatření Z1.5 Údržba a zdravotní stav zeleně 

Projekt likvidace jmelí I. a II. 

Projekt regenerace parku Petra Bezruče.  

Zajištění následné údržby nového lesoparku Na Panském a Ottova 
parku v lokalitě P. Cingra. 

Boj s křídlatkou. 

Revitalizace parčíku u evangelického kostela a parčíku u vlakového 
nádraží. 

Problémový okruh č. 4 - HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Strategický cíl H1 Řešení negativního ovlivnění území z výrobních areálů 
a dopravy 

Opatření H1.1 Navrhování a realizace pásů ochranné zeleně podél průmyslových 
areálů a komunikací. 

Vysazen pás zeleně mezi ulicí 1. máje a Rockwoolem a v areálu Faja. 

Vyhledávat vhodné pozemky pro výsadbu zeleně podél dálnice 
zejména podél ulic Souběžná, Novoveská, Ostravská, Slezská, 
Okrajní, Šunychelská, Ovocná, Opletalova. 

Realizovány dosadby stromů na ul. Okrajní, Dlouhé. 

Příprava výsadeb kolem překladiště ve Vrbici. 
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Opatření H1.2 Podporování projektování přeložky stávající silnice I/67 mimo 
zastavěná území. 

Ve spolupráci s Dolní Lutyní a Dětmarovicemi iniciováno zpracování 
studie na snížení nákladů stavby a požadována změna metodiky 
hodnocení efektivnosti stavby. 

Požadovat po poslancích zvolených za Moravskoslezský kraj 
prosazování záměru u Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. 

V roce 2021 zadáno Oznámení vlivu na životní prostředí, které stanoví 
nutnost zpracování dokumentace EIA (4/2022), také probíhá 
podrobný geotechnický průzkum. 

Sledovat přípravy stavby přeložky. 

Opatření H1.3 Pokračování v jednáních se znečišťovateli a narušiteli pohody bydlení. 

Řešeny konflikty na historických hranicích mezi bydlením 
a podnikáním (ČEMAT, PROGRES, BSK Metal).  

Pokračovat v jednáních s cílem nalézat kompromisy v soužití 
středních firem v sousedství obytných komplexů. 

Omezit další rozvoj rušivého podnikání u ploch bydlení. 

Strategický cíl H2 Zlepšení nakládání s odpady 

Opatření H2.1 Zkvalitnění a rozšíření služeb a systému odpadového hospodářství. 

Rozšiřován počtu separačních hnízd a zkvalitňování přístup 
k nádobám na třídění odpadů. Zaveden systém sběru rostlinného 
odpadu. 

Pokračovat v přípravách na omezení skládkování komunálního 
odpadu. 

V návaznosti na novou obecně závaznou vyhlášku a v návaznosti na 
změnu zákona o odpadech  - realizováno rozmístění nádob na 
směsný komunální odpad dle nového ohlášení občanů, rozmístěno 50 
sad separačních nádob na papír a plast s horním výsypem, zřízeno 
15 stanovišť na potravinové oleje, BIO nádoby zdarma. 

Nové – dalších 50 sad kontejnerů na papír a plast do sídlišť, 24 
kontejnerů na textil, příprava pořízení a rozmístění separačních nádob 
na papír a plast ke každému RD. 

Opatření H2.2 Zvýšení podílu separace využitelných složek komunálního odpadu. 

Podíl separovaných složek v přepočtu na obyvatele se každoročně 
zvyšuje. 

Zaměřit se na zvýšení výtěžnosti podílu separace na sídlištích.  

Rozmístěno 50 sad separačních nádob na papír a plast s horním 
výsypem.  

Pořízení dalších 50 sad kontejnerů na papír a plast do sídlišť, 24 
kontejnerů na textil. 

Opatření H2.3 Větší propagace a motivace v třídění odpadu. 

Pořádány ekologické akce zaměřené zejména na děti. 

Pokračovat v pořádání ekologických akcí a kampani „Chovám se 
ekologicky, přidáte se?“. 

Úspěšná ekologická kampaň „Chovám se ekologicky, přidáte se“ 
ukončena - 1500 BIO nádob. 
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Vyhlášena nová kampaň pro podporu separace „ Ušetříš – když 
vytřídíš“. 

Opatření H2.4 Snižování množství skládkování komunálního odpadu na městské 
skládce. 

Zpracován Plán odpadového hospodářství Bohumína 2017 – 2023. 

Snižováním množství směsného komunálního odpadu chránit 
kapacitu městské skládky komunálního odpadu. 

Účinnost separace nízká – rozdíly mezi sídlištní a venkovskou 
zástavbou -  produkce směsného komunálního odpadu neklesá.  

Podpora opatření pro zvýšení účinnosti třídění – možnost volby 
velikosti nádoby a četnosti odvozu / doplnění separačních nádob 
k rodinným domům a do sídlišť, zapojení podnikatelů do systému 
separace / vyšší účinnost separace = menší produkce směsného 
komunálního odpadu. 

Opatření H2.5 Podpora spolupráce v odpadovém hospodářství na větším území. 

Město se aktivně zapojuje do regionálních diskusí ohledně budoucí 
likvidace směsného komunálního odpadu po zákazu jeho skládkování 
v rámci Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) a s OZO 
Ostrava. 

Iniciovat větší aktivitu Moravskoslezského kraje v této oblasti. 

Spolupráce v rámci území obce s rozšířenou působností a SMOOK. 

Spolupráce v rámci území obce s rozšířenou působností ORP 
a SMOOK. 

Opatření H2.6 Realizace opatření k prevenci vzniku černých skládek. 

Počet černých skládek byl výrazně snížen po odstranění 
velkokapacitních kontejnerů z původních stanovišť, po zavedení 
systému svozu rostlinného odpadu a zkvalitňování služeb sběrných 
dvorů. 

Sledovat  efektivitu nastaveného systému odpadového 
hospodářství  s cílem eliminace vzniku černých skládek 
(neprosazovat systém PAYT - zaplať, kolik vyhodíš).  

Využití mobilní kamery a fotopastí k identifikaci a potrestání původců  
- součinnost s městskou policií.  

Kontrolní činnost, identifikace a potrestání původců - rozšiřování 
monitorovacího systému, součinnost s městskou policií. 

Problémový okruh č. 5 -  EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A OSTATNÍ PROBLÉMY K 
ŘEŠENÍ 

Strategický cíl E1  Řešení ekologických zátěží a snižování environmentálních 
rizik 

Opatření E1.1 Spolupráce při odstraňování starých ekologických zátěží na území 
města. 

Po dvaceti letech nečinnosti státu proběhlo výběrové řízení na sanaci 
největší ekologické zátěže ve městě v areálu bývalé Benziny. Část 
území poblíž Kauflandu je dekontaminována díky soukromému 
investorovi a podpoře města. 

Směřováním dopravy kontaminovaného materiálu z areálu Benziny 
do Drátovenské ulice snížit dopady odtěžení 160 tisíců tun. 

https://www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/10075.pdf
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Sanace a monitoring podzemních vod areálu Benziny. 

Dokončení sanace areálu Benziny – spoluúčast při rozhodování o 
využití areálu. 

Opatření E1.2 Řešení rekultivací na území města a ploch zasažených invazními 
rostlinami. 

Proběhly demolice některých domů v lokalitě P. Cingra 
a Jeremenkova. Místně probíhá likvidace křídlatky. 

Dokončit demolice zchátralých objektů v lokalitách Drátovenská, 
Revoluční a P. Cingra. 

Výzvy na údržbu zaplevelených ploch a pozemků, odstraňování 
ohnisek křídlatky na městských pozemcích. 

Monitoring zaplevelených ploch, výzvy k údržbě, odstraňování 
ohnisek invazivních plevelů z městských pozemků. 

Rekultivace ploch a odstraňování brownfieldů v areálu BMN. 

Strategický pilíř - KVALITA ŽIVOTA 

Naplňování problémového okruhu č. 1 - BEZPEČNOST A KRIMINALITA 

Strategický cíl B1 Zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku 

Opatření B1.1 Modernizace integrovaného záchranného systému (IZS). 

Každoročně jsou realizovány investice do obnovy vozového parku 
jednotek dobrovolných hasičů, za čtyři roky pořízena čtyři dopravní 
vozidla a dvě starší cisterny, které jsou zrekonstruovány. Hasičské 
zbrojnice prošly rozsáhlými opravami. 

Pokračovat v obnově hasičské techniky. Pro JPO III pořídit novou 
velkoobjemovou cisternu. 

v roce 2018 pořízena velkoobjemová cisterna pro JPO III, v roce 2019 
starší cisterna Renault pro skřečoňskou jednotku; v letech 2018 – 
2021 realizovány přístřešky pro činnost dobrovolných hasičů 
(Skřečoň, Šunychl, Nová Ves). 

Pokračovat v modernizaci a zkvalitňování zázemí hasičských zbrojnic 
a techniky (v roce 2023 přístavba HZ Starý Bohumín). 

Opatření B1.2 Rozšiřování a zkvalitňování kamerového systému města. 

V roce 2017 byly rozmístěny další tři kamery na vstupech do města, 
posílena obsluha kamerového systému. 

Pokračování v modernizaci a zkvalitňování kamerového systému.  

Průběžně realizovány další kamerové body v rámci kamerového 
systému města. Srovnání rok 2018/2019/2020/2021 – 3/0/3/4 kamery. 
Současný stav 34 pohyblivých kamer. 

Pokračování v efektivním rozšiřování a využití KMS. 

Opatření B1.3 Rozšiřování pultu centralizované ochrany (PCO). 

Realizováno napojení objektů na PCO s dohledem Městské policie 
Bohumín. Srovnání rok 2015/2016/2017 – 77/86/87 objektů, včetně 
všech důležitých  objektů  města. 

Pokračování v provozování PCO. 
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Realizováno napojení objektů na PCO. Srovnání rok 
2018/2019/2020/2021 – 86/84/86/88 objektů. 

Pokračování, modernizace. 

Opatření B1.4 Zlepšování systému krizového řízení. 

Systém krizového řízení byl prověřen například při povodních v roce 
2010.  

Prověřovat systém krizového řízení formou cvičení a zkvalitňovat 
vybavení jednotek dobrovolných hasičů a městské policie. 

Systém částečně prověřen při vydatných deštích v letech 2020 a 
2021, předurčená jednotka provádí pravidelný výcvik dle plánu 
přípravy; jednotky jsou průběžně vybavovány potřebnou výstrojí i 
výzbrojí (v roce 2021 obnova zásahových ochranných prostředků 
skřečoňské jednotky). 

Pokračovat v pořizování kvalitní výstroje jednotek; v roce 2023 
zakoupit zásahové ochranné prostředky pro 4 jednotky. 

Opatření B1.5 ochrana obyvatelstva (kryty CO) 

V současnosti máme v evidenci 27 vyřazených stálých úkrytů, z nich 
je 18 v bytových domech s kapacitou 324 osob a 9 v podnicích s 
kapacitou 473 osob. 

Dále máme v evidenci 241 sklepních prostor, které vedeme jako 
prostory k improvizovanému ukrytí osob s kapacitou 3 585 osob. 

Opatření vypustit. 

Strategický cíl B2 Snížení kriminality 

Opatření B2.1 Realizace projektů Koncepce prevence kriminality. 

Zřízeny internetové stránky bezpečný Bohumín. 

Zpracován Plán prevence kriminality na období 2016 – 2017. 

Zpracován Plán prevence kriminality na období 2018 – 2020. 
Opakované dotazníkové šetření o pocitu bezpečí.  

Realizace třetího dotazníkového šetření „Pocit bezpečí“. 

Vytvořit nový plán prevence kriminality v souladu s krajskými 
a republikovými prioritami. 

Opatření B2.2 Práce s ohroženými skupinami obyvatel. 

Zpracován systém komunitního plánování. Zavedeny pozice asistentů 
prevence kriminality.  

Z osmi pozic asistentů prevence kriminality na období let 2018-2020 
rozšířeno o 2 pozice na 10 nejméně pro období let 2020 – 2022. 

Vypracovat a realizovat komplexnější plán primární a sekundární 
prevence realizovaný např. besedami a přednáškami K3 pro 
děti, studenty škol, seniory dle potencionálního ohrožení dané 
skupiny. 

https://www.bezpecny-bohumin.cz/
https://www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/10400.pdf
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Problémový okruh č. 2 - BYDLENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Strategický cíl L1 Podpora výstavby individuálního a hromadného bydlení 

Opatření L1.1 Výstavba nebo zajištění potřebné infrastruktury. 

K licitaci průběžně předkládány pozemky města určené k výstavbě. 
Pro individuální výstavbu připraveno 10 parcel ve Slunečné ulici 
v Záblatí. 

K individuální výstavbě připravovat lokalitu Petra Cingra a parcely 
v Sokolské ulici v Záblatí. Pokračovat v prodeji městských pozemků 
určených k výstavbě. 

Nabízení pozemků k individuálnímu bydlení. 

Městem realizované projekty na ulici Sokolské a P. Cingra.  

Příprava vhodných lokalit pro rozšíření bydlení, jak pro individuální 
bydlení, tak i pro developerské projekty. Přivedení CZT pro Červenou 
kolonii. 

Opatření L1.2 Pořizování územních a zastavovacích studií. 

Zpracovány studie pro lokalitu Petra Cingra, červených domů 
v Okružní ulici a v lokalitě Ovocná. 

Pořizovat územní a zastavovací studie v souladu se schváleným 
územním plánem a jeho aktualizací. 

Pořízena změny územního plánu s úpravou rozsahu územní studie za 
řadovými domy na ul. Šunychelská – dosud nevyplynula potřeba jejího 
pořízení. 

V další změně územního plánu bude upraven rozsah plochy budoucí 
zástavby na ul. Ovocná a z ní vyplyne požadavek na úpravu původní 
územní studie. V případě potřeby reagovat na developerské záměry 
rozšíření ploch pro bydlení. 

Opatření L1.3 Převody pozemků ve vlastnictví státu na město. 

Probíhají intenzivní, ale zdlouhavá jednání s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a se Státním pozemkovým úřadem 
(SPÚ). Od SPÚ se podařilo získat pozemky pro lesopark v lokalitě Na 
Panském. Se státním podnikem Povodí Odry byla dohodnuta směna 
pozemků pro rozvoj rekreace u Vrbického jezera. 

Pokračovat v jednáních v souladu územním plánem a tímto akčním 
plánem. 

Pokračovaly převody či směny pozemků s SPÚ – do majetku města 
převedeny například pozemky okolo bývalých bytových domů 
v lokalitě Jeremenokova a Revoluční. 

Pokračovat a vytipovat další zajímavá místa pro možnou směnu či 
převod státních pozemků na město s ohledem na možný budoucí 
rozvoj města a volnočasových aktivit. 

Opatření L1.4 Podpora investorů pro novou výstavbu. 

Byl získán investor pro výstavbu nových dvojdomů ve Sportovní ulici.  

Pokračovat v získávání investorů pro novou výstavbu, např. na 
prodloužené Sokolské ulici v Záblatí. 

Příprava území lokality Petra Cingra, vybudování infrastruktury pro 39 
parcel.  

Pokračovat v získávání investorů. 
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Další vytipování lokalit vhodných pro rozvoj a příprava k vybudování 
infrastruktury. 

Strategický cíl L2 Zkvalitňování hromadného bydlení 

Opatření L2.1 Regenerace a opravy panelových a ostatních bytových domů. 

Byl získán investor pro rekonstrukci domu v Kostelní ulici. Realizovány 
opravy městských domů podle ročních plánů oprav. 

Pokračovat v opravách bytových domů podle ročních plánů. 

Pokračují regenerace domů ve vlastnictví města dle plánů, 
např. domy v ul. Žižkova, Vrchlického, Husova, Seifertova, 
Bezručova. 

Vypracovat harmonogram potřeb rekonstrukcí s ohledem na 
předpokládané stárnutí bytového fondu. Současně vytvoření finanční 
rezervy, hledání dotačních programů, atp. pro její realizaci. 

Opatření L2.2 Modernizace bytového fondu. 

Probíhá zateplováním objektů a modernizace bytového fondu 
vnitřními úpravami v domech i v jednotlivých bytech při jejich uvolnění. 

Pokračovat v modernizaci bytů při jejich uvolnění a v modernizaci 
výtahů v bytových domech.  

Rekonstruovat nevyužívané bývalé domy s pečovatelskou službou ve 
Starém Bohumíně na moderní bydlení. 

Probíhá průběžná modernizace jednotlivých bytů při jejich uvolnění 
dle aktuálních trendů. Proběhla rekonstrukce 2 domů v ul. Slezská 19 
a 348 na moderní byty, došli k napojení domů v ul. Štefánikova, tř. Dr. 
E. Beneše a Husova na kanalizaci. 

Proměna červených domů v Okružní ulici na nadstandardní bydlení. 

Pokračovat v modernizaci bytů při výměně nájemníků, zateplování 
bytových domů, obměně a modernizaci výtahů a společných prostor. 
Výměna výtahů ve věžových domech Bezručova 1143, 1144 a 1145, 
výměna rozvodů vody, splaškové a dešťové kanalizace u bytových 
domů Komenského 1150 – 1152. 

Opatření L2.3 Provádění regenerace vnitrobloků. 

Po velkých regeneracích s využitím dotací z Integrovaného plánu 
rozvoje města pokračovaly regenerace vnitrobloků z rozpočtu města 
(například Jateční, Alešova). 

Provádět regenerace dalších vnitrobloků (například Nádražní). 

Proměnit červené domky v Okružní ulici v nadstandardní bydlení.  

Realizovány úpravy vnitrobloku ulice Nádražní. 

Probíhá realizace úprav veřejného prostranství a výstavba 
parkovacích stání v červené kolonii na Okružní ulici. 

Pokračovat v regeneraci vnitrobloků (Husova, Žižkova, „za elektro 
Palkou“). 

Opatření L2.4 Redukce bytového fondu se sníženou kvalitou bydlení. 

Proběhly demolice bytových domů v lokalitě Petra Cingra, 
v Jeremenkově ulici, dům v Bezručově ulici naproti základní školy 
v Záblatí.  
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Pokračovat v redukci bytového fondu se sníženou kvalitou bydlení 
(lokalita Revoluční, dokončení demolice domu v ulici Drátovenské č. 
239 a posledního domu v lokalitě P. Cingra). 

Proběhly plánované demolice bytových domů v ulicích P. Cingra, 
Revoluční a Drátovenská. 

Pokračovat v redukci a zajistit rozvoj takto uvolněných ploch. 
Rekonstruovat chátrající bytový dům Partyzánská 302 v Pudlově. 

Strategický cíl L3 Zkvalitňování veřejných prostranství a vzhledu města 

Opatření L3.1 Revitalizace veřejných prostranství. 

Upravována veřejná prostranství na základě podnětu občanů a komisí 
pro městské části (naproti Sokolovny v Záblatí, svah v křižovatce ulice 
Bezručovy a Na Pískách, v ulici Čs.armády za Základní školou 
Benešova).  

Pokračovat v úpravách veřejných prostranství. 

Realizována úprava přednádražního prostoru. 

Připravit k revitalizaci veřejná prostranství (Kostelní, Komenského, 
Studentská /Masarykova – Beneše/, část přednádražního prostoru u 
lávky, třída Beneše /náměstí Mickiewicze – 9. května/, proluka třída 
Beneše, Starý Bohumín – ulice ke kostelu). 

Opatření L3.2 Podpora obnovy architektonicky cenných budov, kulturních památek 
a sakrálních staveb. 

Zachován vzhled fasád ve Slezské ulici, opraven Národní dům, 
vyčištěna cihlová fasáda budovy A radnice, opravena kaple Pustyňa 
a drobné stavby (pomník sv. Anny v Záblatí, Švédský kříž v Pudlově, 
Kališův kříž v Kopytově). 

Vyčistit cihlovou fasádu budovy B radnice, opravit kapli Andělů 
strážných ve Starém Bohumíně. Pokračovat v opravách drobných 
staveb. 

Vyčištěny fasády radničních budov A a B, katolického kostela a fary.  

Probíhá obnova domů na Červené kolonii. 

Pokračovat v obnově drobných staveb. Vytipovat strategii a nutnost 
oprav větších staveb a památek, v návaznosti na potřebu financí a 
vypsané granty atp. 

Vytvoření podpůrného programu pro úpravu hodnotných budov 
a prostranství. 

Opatření L3.3 Podpora dostavby proluk. 

Dostavbu proluk zvažovat i s ohledem na okolní prostor. 

Dostavba proluk Komenského, třída Beneše, Kostelní, Studentská, 
náměstí Svobody. 

Problémový okruh č. 3 - VZDĚLÁVÁNÍ 

Strategický cíl V1 Zkvalitňování škol a školských zařízení 

Opatření V1.1 Optimalizace kapacity škol a školských zařízení v závislosti na 
demografickém vývoji a vnějších vlivech. 

Ke konci roku 2017 kapacita základních i mateřských škol odpovídá 
demografickému vývoji. 
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Posoudit využití budovy základní školy v Pudlově v souvislosti 
s demografickým vývojem v Pudlově a ve Vrbici. 

Dále vylepšovat prostředí ve školách. 

Zajistit podmínky pro docházku dvouletých dětí do mateřských škol od 
roku 2020 v souladu se zákonem č. 178/2016 Sb. (novela Školského 
zákona). 

Nabídka kapacity škol odpovídá současnému demografickému vývoji. 
Budova pudlovské školy vytížena, ve školním roce 2021/22 ji 
navštěvuje 89 žáků ZŠ Pudlov a 82 žáků soukromé školy SZŠ 
Pianeta. Dále vytvořeny dvě přípravné třídy (při ZŠ Beneše a ZŠ 
Pudlov). Trend umísťování dvouletých dětí do MŠ přehodnocen a plně 
nerealizován. 

Sledovat kapacity škol vzhledem k demografickému vývoji, vnějším 
vlivům a zkvalitnění výuky. Vytvořit prostor pro rozvoj škol státních i 
soukromých, rozvoj nabídky a kvality výuky.  

Opatření V1.2 Snižování nerovnosti přístupu ke vzdělání a podpora pro 
hendikepované děti. 

Je součástí Místního akčního plánu (MAP) v oblasti vzdělávání pro 
Operační regionální program Bohumín (ORP).  

Realizovat aktivity dle MAP I, zapojit se do MAP II. 

Realizovány aktivity v projektech MAP I a MAP II. (ten končí 
30. 6. 2022)  

Pokračovat v osvědčeném nastaveném systému a realizovat 
smysluplné aktivity MAP III. MAP III bude zahájen 1. 7. 2022. 

Opatření V1.3 Vytváření podmínek pro práci s talentovanými dětmi a mládeží. 

Je součástí MAP v oblasti vzdělávání pro ORP Bohumín. 

 Realizovat aktivity dle MAP, zapojit se do MAP II. 

Realizovány aktivity v projektech MAP I a MAP II. (ten končí 
30. 6. 2022).  

Zachovat třídy osmiletého gymnázia. Realizovat smysluplné aktivity 
MAP III. 

Strategický cíl V2 Zvýšení standardu vybavenosti a výuky škol i školských 
zařízení  

Opatření V2.1 Podpora a rozvoj infrastruktury a vybavení     

Je součástí MAP v oblasti vzdělávání pro ORP Bohumín. V Základní 
škole Benešova instalovány rekuperační jednotky ke snížení obsahu 
kysličníku uhličitého v ovzduší ve třídách. 

Dále vylepšovat prostředí ve školách. Pokračovat v instalaci 
rekuperačních jednotek také na dalších školách. 

Základní školy disponují s moderními odbornými učebnami, průběžně 
doplňovány moderní pomůcky nejen z oblasti informačních 
technologií. Rekuperační jednotky instalovány v dalších školách (ZŠ 
Bezručova, ZŠ Skřečoň). Zahájen proces zkvalitnění konektivity škol. 
Opravy a investice budov realizovány dle koncepce OŠKaS. 

Pokračovat v procesu rozvoje infrastruktury a doplňování vybavení 
škol v horizontu do roku 2030. 
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Opatření V2.2 Implementace nových trendů do výuky. 

Je součástí MAP v oblasti vzdělávání pro ORP Bohumín. 

Realizovat aktivity dle MAP. 

Realizovány aktivity v MAP I a MAP II.  Rozvíjeny lidské zdroje 
realizací projektů (ŠABLONY, SFŽP, IROP…), a to včetně 
mimoškolních aktivit. Rozvíjeny kompetence žáků i pedagogů 
zavedením online forem výuky v době pandemie covidu Ukotveny 
environmentální, polytechnické, finanční, mediální, etické a další 
gramotností do vzdělávacích dokumentů.     

Trvale sledovat a rozvíjet obsah i kvalitu výuky, rozvoj lidských zdrojů 
a kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků s cílem 
vytvoření vhodného prostoru pro rozvoj dětí a žáků. Realizovat aktivity 
MAP III. 

Strategický cíl V3 Podpora a rozvoj kvalitního středního školství ve městě 

Opatření V3.1 Podpora a rozvoj gymnázia Fr. Živného. 

Gymnázium působí v nezměněném rozsahu.  

Podporovat spolupráci mezi základními školami a gymnáziem. 

Dotačními programy města podporovány vzdělávací aktivity studentů 
gymnázia. Realizovaná spolupráce se základními školami v projektu 
MAP I a MAP II.  

Pokračovat v podpoře vzdělávání studentů a pedagogů a budování 
úzké spolupráce základních škol a gymnázia v projektu MAP III. 
Rozvoj infrastruktury školy (modernizace učeben, vybudování 
workoutového hřiště apod.).   

Opatření V3.2 Podpora a rozvoj Střední školy Bohumín. 

Střední škola Bohumín zachovala rozsah oborů, ale se sníženou 
kapacitou žáků s ohledem na demografický vývoj. 

Podporovat spolupráci mezi základními školami a Střední školou 
Bohumín. Po vzájemné dohodě řešit využití areálu Faja. 

Podporovány vzdělávací aktivity žáků školy dotačními programy 
města. Spolupráce se školami realizována v rámci projektu MAP I a 
MAP II. Obory nastaveny dle potřeb trhu práce (zavedení oboru 
železničář od 1. 9. 2021). Zapojení školy do projektu města Univerzita 
třetího věku. Probíhá převod nemovitostí areálu „Faja“ na město 
Bohumín. 

Rozvoj infrastruktury školy (modernizace učeben, vybudování objektu 
dílen apod.), redukce počtu elokovaných pracovišť, pokračování 
v trendu propojení nabídky oborů s potřebami trhu práce. Pokračování 
v podpoře spolupráce se základními školami v projektu MAP III. 
Pokračování v projektu U3V. 

Strategický cíl V4 Rozvoj dalších forem vzdělávání 

Opatření V4.1 Podpora realizace celoživotního vzdělávání.  

Dlouhodobě podporován projekt U3V.  

Inovovat formát celoživotního vzdělávání. 

Moduly projektu U3V inovovány ve spolupráci se Střední školou 
Bohumín.  
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Nadále inovovat a rozvíjet nabídku celoživotního vzdělávání v souladu 
s novými trendy. 

Opatření V4.2 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání a prevence rizikového 
chování. 

Je součástí MAP v oblasti vzdělávání pro ORP Bohumín.  

Podporovat zájmové a neformální vzdělávání Domu dětí a mládeže 
Fontána a v Základní umělecké škole Bohumín. 

Podpora zájmového a neformálního vzdělávání DDM a ZUŠ 
realizovaná v rámci dotačních programů města. V rámci projektu 
,,Volnočasový inkubátor“ s dotací IROP vybudovány odborné učebny 
v objektu DDM. Spolupráce se školami realizovaná v rámci projektu 
MAP I a MAP II. Prevence rizikového chování realizovaná v rámci 
programů primární prevence jednotlivých škol. 

Udržovat a rozvíjet nabídku zájmového a neformálního vzdělávání 
s ohledem na nové trendy. Rozvíjet infrastrukturu (např. projekty DDM 
I studio, Zelená fontána) Pokračovat ve spolupráci se školami 
v projektu MAP III. Sledovat hrozby v oblasti primární prevence a 
bezprostředně realizovat účinná opatření s ohledem na věkové 
zvláštnosti dětí a žáků. 

Problémový okruh č. 4 - KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 

Strategický cíl K1 Rozvoj kulturních aktivit, zařízení a aktivní trávení volného 
času 

Opatření K1.1 Modernizace a rozšíření kulturních zařízení vč. knihoven. 

Modernizovány jsou zejména objekty K3 Bohumín (kino, knihovny). 
Zavedeno digitální promítání. 

Rekonstruovat klimatizaci v kině. Realizovat částečné zastřešení 
letního kina. Modernizovat sál Domu dětí a mládeže Fontána. 

Modernizace interiérů knihovny, nové rozvody. 

Zateplení knihovny, obnova digitálního projektoru. 

Pokračovat ve zhodnocování staveb, pořizování vybavení a interiéru 
pro kulturní a spolkovou činnost vč. knihoven. 

Opatření K1.2 Rozvíjení tradičních a nových společenských, kulturních 
a sportovních akcí regionálního významu v souladu s vizí „živé 
město“. 

Podporovány tradiční i nové akce regionálního významu, které 
organizují spolky a komise pro městské části (Dračí lodě ve Starém 
Bohumíně, Novoroční ponor a Gulášfest v Šunychlu, Pálení 
čarodějnic v Záblatí, Moravskoslezská hasičská liga ve Vrbici a 
mnoho dalších). 

Pokračovat v podpoře regionálních akcí, podporovat spádovost 
Bohumína. 

Spolky jsou nositeli kultury pro vlastní sociální okruhy návštěvníků. 

K3 jako nositel většinové kultury pro masy i individuální klientelu (např. 
malými akcemi a kurzy v knihovně), spolupracující s menšími spolky 
na jejich akcích. Rozvoj vlastní kultury spolků, aby ve městě byla co 
nejpestřejší možnost kulturního vyžití při akcích od 5 do 5 tis. lidí. 
Podpora nových akcí. 
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Transformace poboček knihovny.  

Opatření K1.3 Podpora občanských sdružení a spolků v oblasti kultury, zájmových 
a volnočasových aktivit a koordinace jejich aktivit. 

Každoročně podporována činnost spolků formou dotací na činnost, na 
pořádání akcí a obnovu majetku. 

Pokračovat v zavedeném a osvědčeném způsobu podpory. 

Podpora spolků. 

Podpora spolků financemi na činnosti i na akce, nastavení přesnějších 
pravidel a mantinelů při financování z dotací města. 

Pokračovat v podpoře občanských sdružení a spolků v oblasti kultury, 
zájmových a volnočasových aktivit. 

Strategický cíl K2  Budování a rozvoj sportovišť 

Opatření K2.1 Modernizace stávajících sportovišť. 

Atletický areál u Základní školy Čs. armády rozšířen o další plochu 
včetně doskočiště pro skok o tyči. Město poskytuje každoročně 
investiční dotace na financování modernizace sportovišť ve vlastnictví 
spolků. 

Modernizovat atletický ovál u Základní školy Čs. armády a oranžové 
hřiště u Kuželny. Poskytovat investiční dotace na modernizaci 
sportovišť ve vlastnictví spolků.  

Modernizován ovál u ZŠ Čs. Armády, tenisové kurty v parku 
P. Bezruče. 

Modernizace areálu „Faji“, Kuželny, hřiště Vrbice, areálu FK Slovan. 

Opatření K2.2 Budování nových sportovišť pro všechny generace.  

Vznikl sportovní areál Faja se skate parkem a bikrosovou dráhou a 
cvičební prvky pro seniory v Hobbyparku. 

Vybudovat v areálu Faja workoutové hřiště. Postavit lezeckou stěnu. 

Realizováno workoutové hřiště, lezecká stěna v Bosporce.  

Hledání dalších možností pro budování nových sportovišť pro všechny 
generace. 

Opatření K2.3 Budování in-line stezek a jejich propojování (zokruhování). 

In-line stezka po vrbické hrázi propojena s novou stezkou přes 
bývalou pudlovskou štěrkovnu. 

Vybudovat cyklostezku a in-line stezku jako okruh kolem Vrbického 
jezera.  

 Vybudovat stezku od Ovocné ulice ke Kališoku. 

Zmodernizovat povrch části cyklotrasy č. 6257 mezi Větrnou ulicí 
a Kopytovem. 

Vybudována cyklostezka a in-line stezka v Pudlově, propojka 
k bunkru, část kolem Vrbického jezera a modernizován povrch části 
cyklotrasy č. 6257 mezi Větrnou ulicí a Kopytovem. 

Dokončení okruhu kolem Vrbického jezera, stezky od ulice Ovocné ke 
Kališovu jezeru, stezka podél Flakůvky. 

Opatření K2.4 Podpora subjektů a spolků v oblasti sportu a koordinace jejich aktivit. 

Spolky podporovány formou dotací na činnost a pořádání akcí, 
koordinace aktivit probíhá v komisi sportu rady města. 
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Zpracovat Plán rozvoje sportu města Bohumín (v souladu s novelou 
zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu). 

Pokračovat v podpoře spolupráce a koordinaci aktivit, vydávat 
kalendář sportovních akcí.  

Zpracován Plán rozvoje sportu města Bohumína. 

Vytvoření sportovního kalendáře, koordinace a spolupráce v oblasti 
jejich aktivit. 

Pokračovat v podpoře subjektů a spolků v oblasti sportu. 

Vytvořit aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Bohumína. 

Strategický cíl K3 Rozvoj sportovně-rekreačního areálu BOSPOR spol. s r.o. 

Opatření K3.1 Výstavba víceúčelové sportovní haly. 

Sportovní víceúčelová hala je v provozu od září 2014 a má čtyři hřiště 
pod jednou střechou. Tato rekordní plocha má rozměry 62 x 44,5 
metru, sportoviště zabírají plochu 2 765,7 metrů čtverečních. 

Vybudovat dělící stěnu k odhlučnění tenisového kurtu. Obnovit 
osvětlení sportovišť. 

Od záměru dělící stěny tenisového kurtu bylo upuštěno. 

Opatření vypustit. 

Opatření K3.2 Rozšiřování zázemí a vybavenosti areálu. 

Modernizovány sprchy v aquacentru a vstupní hala. Saunový svět 
rozšířen o venkovní whirpool, ochlazovací bazének a srubovou 
saunu. Pořízeny cykloboxy pro návštěvníky. V Hobbyparku vznikl 
Mauglího areál s lanovou stezkou a rančem se zvířaty. 
Modernizováno WC za letním kinem. Postavena tribuna u fotbalového 
hřiště a nová parkoviště. 

Otevřít přírodní bludiště a propojit novou relaxační zónu s parkem 
Petra Bezruče. Vybudovat parkoviště místo stávajících šaten 
hokejového klubu. 

Vybudován areál Relax s přírodním bludištěm, propojeno s parkem 
Petra Bezruče. Zrekonstruovány venkovní tenisové kurty  - 6 dvorců. 
Na střechu sportovní haly instalována fotovoltaická elektrárna. 

Obnova tribuny na tenisových kurtech. Modernizovat vybavení šaten 
v Aquacentru, obnovení vstupního a odbavovacího systém. Obnova 
dlažby bazénové haly. Obnova víceúčelové sportovní haly. 

Opatření K3.3 Modernizace zázemí zimního stadionu. 

Pořízeno nové osvětlení, mantinely, odvlhčení a v roce 2017 také 
zprovozněno modernizované efektivnější a bezpečnější chladící 
zařízení. 

Postavit v hale novou tribunu. Vybudovat nové šatny. 

Zpracovaná projektová dokumentace na přístavbu šaten a tribuny. 
Vyměněno osvětlení.  

Vybudovat novou přístavbu šaten včetně nové tribuny. 

Opatření K3.4 Doplňování areálu o další sportovní a volnočasové aktivity. 

V areálu aquacentra vzniklo fitness centrum. V areálu Adventure golfu 
je nově také curling na koberci a ruské kuželky. 
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Dále rozvíjet sportovně-rekreační areál Bosporu. Zařazovat nové 
fitness aktivity. 

Otevřena hala Bosporka - 2020 zateplena. 

Rozšíření sportovní nabídky Bosporu o tělocvičny a posilovny. 

Opatření K3.5 Rozvíjení wellness aktivit. 

Saunový svět doplněn o venkovní ochlazovací bazének, venkovní 
whirpool, venkovní sudovou a srubovou saunu. 

Zmodernizovat sociální zázemí (sprchy a šatny) a odpočinkovou 
místnost. 

Zmodernizována odpočívárna v saunovém světě, opravena zimní 
zahrada a 2 nové infrakabiny v saunovém světě. 

Opatření vypustit. 

Opatření K3.6 Výstavba tenisové haly. 

Plán na výstavbu tenisové haly za parkem. 

Opatření K3.7 Revitalizace areálu „Faja“. 

Probíhá převod nemovitostí areálu „Faja“ na město Bohumín. 

Revitalizace objektů a systém jejich využití (tělocvičny, ubytovna, 
hotel, sklady, dílny, venkovní sportoviště a areál Věcha). 

Strategický cíl K4 Rozvíjení příměstské formy rekreace a cestovního ruchu 

Opatření K4.1 Podpora přírodního koupání a budování rekreačního zázemí Kališova 
jezera a Vrbického jezera. 

Postavena lávka přes Vrbickou stružku a první část okruhu kolem 
Vrbického jezera, získány pozemky pro rozvoj rekreace. U Kališoku 
zahájen proces vynětí severní části štěrkovny z dobývacího prostoru, 
prováděna údržba pláží. 

Rozšiřovat rekreaci u Kališova a Vrbického jezera. Provádět úpravy 
břehů, umísťovat mola pro plavce, půjčovny a přístaviště pro lodě, 
zkvalitňovat sociální zázemí. U Kališoku rozšiřovat možnosti 
parkování. 

V roce 2021 zrealizována stavba mola pro plavce a přístaviště pro 
loďky na Vrbické jezeře, v měsících září a říjen 2021 proběhl zkušební 
provoz půjčovny. 

Na Kališoku byla zpracována projektová dokumentace na sociální 
zázemí. 

Došlo k vyjmutí z dobývacího prostoru v oblasti Kališoku a Vrbice. 

Došlo k vytvoření parkovacích míst u Kališoku. 

Vytvořit zázemí pro půjčovnu lodí ve Vrbici, rozšířit nabídku vybavení, 
zabezpečit provoz půjčovny od černa do září. 

Realizace sociálního zázemí na Kališoku a Vrbici.  

Realizace pontonů a dalších parkovacích míst na Kališoku. 

Opatření K4.2 Založení nového městského lesoparku Na Panském a zpřístupnění 
rekreačně hodnotných území. 

Zkvalitněna naučná stezka do Vrbiny k meandrům Odry a 
zpřístupněna celá oblast Vrbického jezera. Zpracována studie 
založení lesoparku Na Panském. 
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Pokračovat ve zkvalitňování naučné stezky v Hraničních meandrech 
Odry.  

Založit lesopark Na Panském. 

Byla dokončena realizace lesoparku Na Panském a současně 
probíhá následná pěstební péče. 

Opatření vypustit. 

Opatření K4.2 Rozšíření lesoparku Na Panském. 

Získat pozemky od státu a realizovat. 

Opatření K4.3 Podpora propojení cyklostezek a cyklotras na Ostravu, Polsko a okolní 
obce. 

Zpracován Generel cyklistické dopravy v okrese Karviná, kde je 
zapracována cyklotrasa č. 10 podél Olše s napojením do Polska. 
Zpracována projektová dokumentace spojení Ostravy s Bohumínem 
od Koblovského mostu k vrbické hrázi. 

Ve spolupráci s Ostravou realizovat propojení obou měst. Regionální 
cyklotrasy budovat také s podporou Turistické oblasti Těšínské 
Slezsko a Moravskoslezského kraje. 

Proběhla realizace cyklistického propojení Bohumína a Ostravy. 

Rozvoj regionálních cyklotras dle akčního plánu v dopravě. 

Pokračovat v podpoře a realizaci infrastruktury pro cyklistickou 
dopravu. 

Opatření K4.4 Vybudování lávky přes řeku Olši v Kopytově. 

Projekčně připraveno, nedaří se získat stavební povolení, na polské 
straně ochabl zájem o vybudování. 

Získat stavební povolení pro realizaci výstavby lávky přes Olši. 

Proběhla jednání s vlastníky pozemků.  

Pokračovat v přípravě realizace. 

Opatření K4.5 Realizace a podpora budování nových produktů cestovního ruchu. 

Ve spolupráci s Muzeem Těšínska vzniklo městské muzeum v Domě 
Pod Zeleným dubem. 

Nové produkty cestovního ruchu vytvářet ve spolupráci s místními 
podnikateli, Moravskoslezským krajem a turistickou organizací 
Těšínské Slezsko.  

Vybudovat naučnou „červenou stezku“ po stavbách z režného zdiva. 

Červená stezka vybudována. 

Podpora městského muzea. 

Doplnění expozice muzea, realizace repliky tramvaje na náměstí ve 
Starém Bohumíně, vytvoření naučné stezky o historii kolejové 
dopravy. 

Opatření K4.6 Rozvoj a propagace místních turistických zajímavostí. 

V roce 2017 realizován česko-polský projekt na zpřístupnění 
přírodního bohatství kolem Odry a Olše. 

Usilovat o umístění repliky historické tramvaje na náměstí ve Starém 
Bohumíně.  

https://www.mesto-bohumin.cz/data/strategicky_plan/akcni_plan_v_doprave_2020_2030.pdf
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Udržitelným způsobem zpřístupňovat Přírodní památku Hraniční 
meandry Odry a ptačí oblast NATURA 2000 Heřmanický stav, Odra, 
Poolší. 

Realizovány infopanely před vlakovým nádražím. 

Doprovodné programy, soutěže, turistické akce, atp. v Meandrech, 
Natura, atp. 

Pokračovat v podpoře místních turistických zajímavostí, podpora 
infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.  

Instalace infopanelů ve Starém Bohumíně a u vlakového nádraží. 

Opatření K4.7 Podpora marketingových balíčků cestovního ruchu. 

Podpořena regionální karta Těšínského Slezska. 

Rozvíjet spolupráci městského TIC, IC v Penzionu ve věži a IC v domě 
Pod Zeleným dubem s turistickými oblastmi Těšínské Slezsko a 
Ostravsko. 

Zapojení půjčovny lodí na Vrbickém jezeře do systému slevové karty 
Těšínského Slezska. 

Hledat i jiné možnosti, a zvýšení atraktivity lokalit v Bohumíně, jak se 
zapojit do marketingových balíčků. 

Problémový okruh č. 5 - SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Strategický cíl SZ1 Dostupná zdravotní péče 

Opatření SZ1.1 Zachování Bohumínské městské nemocnice (BMN) jako ekonomicky 
soběstačného zdravotnického zařízení odpovídajícího moderním 
standardům. 

Celostátní i regionální problémy ve zdravotnictví zejména s ohledem 
na nedostatek lékařů a středního zdravotnického personálu se v roce 
2017 promítlo do měsíčního omezení provozu chirurgie v květnu a 
interny v červenci.  

Zachovat potřebný rozsah a kvalitu zdravotnických služeb nemocnice. 

Zachován potřebný rozsah a kvalita zdravotnických služeb nemocnice 
i v době pandemie. 

Realizace pracoviště počítačové tomografie (CT). 

Zachování a zlepšování potřebného rozsahu a kvality zdravotnických 
služeb nemocnice.  

Opatření SZ1.2 Modernizace a rekonstrukce areálu BMN. 

Jednotlivé pavilony BMN jsou postupně rekonstruovány 
a zateplovány, obměnou prošly rovněž operační sály a rentgen. 

Pokračovat v rekonstrukci a modernizaci objektů včetně veřejného 
prostranství a komunikací v areálu. 

Demolice garáží, olejového skladu a bývalé obřadní síně. Zahájena 
přístavba ambulantního traktu k nemocničnímu pavilonu D. 

Je připravena projektová dokumentace energobloku a léčebny 
dlouhodobě nemocných. 

Výstavba nového energobloku. Decentralizace tepelného 
hospodářství. Vybudování nové LDN odpovídající moderním trendům 
a požadavkům a vybudování nového centrálního parkoviště. 
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Opatření SZ1.3 Podpora dostupnosti a modernizace ambulantních zdravotnických 
zařízení. 

Dostupnost ambulantní péče je stále nadstandardní, přestože je 
nedostatek praktických i odborných lékařů. V městské poliklinice 
vznikla nová zubní ordinace. 

Obnovit diabetologickou ordinaci a zabývat se nedostatkem zubních 
lékařů. Posoudit možnosti zřízení onkologické ambulance. 

Začaly přípravy na zřízení zubní kliniky v budově MŠ Nerudova. 
Proběhla jednání s budoucími zubními lékaři. 

Vznik zubní kliniky pro několik zubních lékařů. Monitorovat 
„dostatečný“ počet praktických lékařů pro dospělé. Obnovit 
diabetologickou ordinaci. 

Monitorovat dostupnosti odborných lékařů. 

Opatření SZ1.4 Rozvíjení programů péče o zdraví obyvatel. 

Každoročně organizovány Dny zdraví. 

Pokračovat v rozvíjení programů péče o zdraví obyvatel. 

Opatření vypustit. 

Strategický cíl SZ2 Dostupná síť efektivních sociálních služeb 

Opatření SZ2.1 Podpora komunitního plánování. 

Metoda komunitního plánování je dlouhodobě využívána. Výsledkem 
je Komunitní plán sociálních služeb v Bohumíně a Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) Místní akční 
skupiny (MAS) Bohumínsko 2014 - 2020+3. 

Aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb na období 2018+, 
zabývat se námětem posouzení dostatečné kapacity domů 
s pečovatelskou službou a zřízení domů pro seniory. 

Realizovat SCLLD MAS Bohumínsko 2014 - 2020+3.  

Realizována MAS. Probíhal proces komunitního plánování v rámci 
jednání všech pracovních skupin a byly definovány aktuální potřeby a 
cíle. 

Udržet proces plánování a předložit návrh aktualizace Komunitního 
plánu. 

Realizovat SCLLD MAS Bohumínsko 2021-2027. 

Opatření SZ2.2 Podpora sociálních služeb vycházejících z potřeb občanů. 

Plánováním sociálních služeb se zabývají pracovní skupiny. 

Transformací denního stacionáře Salome vznikly nové sociální služby 
– odlehčovací služba a sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením. Další nová sociální služby - sociální 
rehabilitace, zlepšuje pomoc dospělým osobám s duševním, 
mentálním nebo kombinovaným postižením. 

Výstupy pracovních skupin zapracovat do aktualizace Komunitního 
plánu sociálních služeb na období 2018+. 

Probíhá zpracování výstupů z pracovních skupin KP. Probíhá 
pravidelný monitoring vývoje stárnutí obyvatel a počtu žádostí o 
umístění do domovů pro seniory. Byla zpracována studie využitelnosti 
stávající budovy pavilonu C v areálu BMN pro potřeby vzniku domova 
pro seniory a osoby s demencemi. 
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Monitorovat dostatečnost stávající kapacity sociálních služeb ve 
městě a reagovat na nové potřeby rozvojem stávajících služeb nebo 
vznikem služeb nových. Realizace dotačního programu na podporu 
sociálních služeb. 

Revitalizace pavilonu C na domov pro seniory. 

Opatření SZ2.3 Podpora modernizace zařízení sociálních služeb. 

Získána dotace z operačního programu Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) na vybudování Centra sociálních služeb 
(CSS) v Masarykově ulici. 

Realizovat rekonstrukci objektu bývalé střední školy v ulici 
Masarykova 365 a související změny organizace činnosti CSS 
Bohumín. Realizovat projekt chráněného bydlení v Husově ulici. 
Připravit návrh na zvýšení kvality bydlení v domově pro seniory 
Cesmína. 

Probíhá rekonstrukce budovy na ulici Husova 559. Byly dokončeny 
stavební úpravy vnitřních prostor včetně vybudování evakuačního 
výtahu v domově pro seniory Cesmína. 

Výměna střešní krytiny – domov Cesmína. Obnova budov, které jsou 
využívány jako noclehárna a denní centrum pro osoby bez přístřeší 
a ubytovny Faja.  

Opatření SZ2.4 Optimalizace sítě sociálních služeb. 

Optimalizace sociální sítě probíhá v rámci komunitního plánování 
sociálních služeb za spolupráce jednotlivých aktérů. 

Podporovat rozšíření odlehčovací pobytové služby o 8 lůžek. 

Odlehčovací služba byla rozšířena o 8 lůžek na celkem 10 díky 
financování z MAS Bohumínsko  

Opatření vypustit. 

Opatření SZ2.5 Podpora aktivního života seniorů. 

Aktivní senioři za podpory města sami vymýšlejí a realizují aktivity 
v rámci Klubu seniorů. K3 Bohumín organizuje akce cílené na seniory. 
Seniorům usnadňuje pohyb po městě služba Senior taxi. 

Pokračovat ve službě Senior taxi a podpoře Klubu seniorů. 

V roce 2021 proběhlo nové VŘ na poskytovatele služby senior a baby 
taxi. Probíhala úzká spolupráce s klubem seniorů. 

Stavební úpravy klubu seniorů, vznik senior pointu. 

Opatření SZ2.6 Aktivní spolupráce se subjekty působícími v sociální oblasti. 

Probíhá v procesu komunitního plánování sociálních služeb a 
každoročně při realizaci dotačního programu na podporu sociálních 
služeb. 

Pokračovat ve spolupráci.  

Opatření vypustit. 

Opatření SZ2.7 Podpora služeb pro rodiny s dětmi. 

Zavedeno Baby taxi, podpořen vznik jeslí a mikrojeslí, podporována 
centra pro rodiny s dětmi. 

Pokračovat v podpoře. 

Z rozpočtu města podpořeno baby taxi i činnost rodinných center.  
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Pokračovat v podpoře sítě služeb v závislosti na aktuálních potřebách 
města (baby taxi, dětské skupiny). 

Strategický cíl SZ3 Snížení bariér ve městě 

Opatření SZ3.1 Mapování bariér ve městě. 

Bariéry ve městě jsou průběžně analyzovány při přípravě investičních 
akcí a plánování oprav komunikací. 

Pokračovat v průběžném analyzování bariér ve městě. 

Pokračovat v mapování. 

Pokračovat v mapování a odstraňování. 

Opatření SZ3.2 Realizace opatření vedoucích ke snížení bariér. 

Bariéry ve městě jsou průběžně odstraňovány při realizaci 
investičních akcí a provádění oprav komunikací. V odůvodněných 
případech dochází k úpravám sociálních zařízení v bytech, kde bydlí 
osoby s omezeným pohybem.  

Pokračovat v realizaci opatření k odstraňování bariér ve městě. 
Budovat bezbariérové byty. 

Dle odůvodněných potřeb nájemníků dochází ke snižování bariér 
v městských bytech. Zpracována projektová dokumentace na 
vybudování výtahu domu zvláštního určení Na Chalupách. 
Vybudován nový bezbariérový byt. 

V rámci investičních akcí realizovány úpravy chodníků a komunikací 
bez bariér. 

Pokračovat v omezování bariér v bytech dle potřeb jednotlivých 
nájemníků. Zvyšovat počet bezbariérových přístupů do bytových 
domů (rampa u BD Nerudova 1157, výtah u domu zvláštního určení 
Na Chalupách 121). 

V rámci investičních akcí budou realizovány úpravy chodníků 
a komunikací bez bariér.  

Problémový okruh č. 6 - VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 

Strategický cíl PR1 Kvalitní systém informací o dění ve městě 

Opatření PR1.1 Podpora zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. 

Probíhají každoroční setkání v městských částech, organizují se 
ankety a dotazníková šetření. 

Pokračovat v podporování zapojování veřejnosti. Oslovovat zájmové 
skupiny (mládež, senioři). 

Organizace anket a dotazníkových šetření. Byl realizován průzkum 
pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků města. Ze získaných poznatků 
budou vyvozeny konkrétní opatření. 

Pokračování v tvorbě anket, setkávání s občany, předávání podnětů 
občanů směrem k vedení města prostřednictvím rubriky Ptejte se, 
nebo za pomoci sociálních sítí.  
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Opatření PR1.2 Zkvalitňování obsahu a formy městských novin, televizního 
informačního kanálu (TIK), internetových stránek města 
a elektronických informačních služeb. 

Rozšířen náklad městských novin OKO s distribucí zdarma na 
určených místech. TIK Bohumín lze sledovat prostřednictvím různých 
distribučních kanálů. Elektronické služby a internetové stránky města 
se ucházejí o ocenění v soutěži o Zlatý erb.  

Pokračovat v zkvalitňování těchto služeb. 

Nová podoba webových stránek města, rozšíření rubrik a 
uživatelských možností.    

Využití rozšiřujících se možností a moderních trendů sociálních sítí 
(Facebook, Instagram) v prezentaci činnosti města. Například tvorba 
krátkých zábavných videí (Story, Reels atd…).     

Opatření PR1.3 Zajištění aktuálních a objektivních informací, spolupráce s médii. 

Rozšířena spolupráce s některými rozhlasovými stanicemi a 
personálně posíleno PR oddělení města. Pořádány tiskové 
konference. 

Pokračovat v poskytování aktuálních a objektivních informací, 
spolupracovat s médii. 

Pravidelné zasílání tiskových zpráv novinářům doplněné o obrazové 
materiály i hlasové nahrávky, které mohou posloužit zejména 
zástupcům rozhlasových stanic. Komunikace s médii na denní bázi.  

Ve spolupráci s vedením města a zástupci jednotlivých odborů i 
nadále zajišťovat kvalitní a objektivní mediální výstupy.  

Opatření PR1.4 Zkvalitňování sítě informačních center (IC). 

Turistické IC při městském úřadě a IC v Penzionu ve věži rozšířeno 
o IC v domě Pod Zeleným dubem. 

Zvyšovat kvalitu služeb vybudované sítě informačních center. 

Informační centra byla v provozu a udržována.  

Modernizace certifikovaného TIC s jednotícími prvky a napojením na 
regionální produkt cestovního ruchu MSK, vybavení TIC moderními 
technologiemi. 

Opatření PR1.5 Vytváření a rozvoj jednotného komunikačního stylu. 

Od roku 2013 má Bohumín nové logo. 

 

Uplatňovat jednotný vizuální styl v organizacích města. 

Opatření vypustit 

Strategický cíl PR2 Udržování spolupráce s okolními městy a obcemi 

Opatření PR2.1 Udržování partnerství s okolními městy a obcemi. 

Spolupráce a partnerství s okolními městy a obcemi je zajišťována 
členstvím Bohumína ve Svazku města a obcí okresu Karviná a 
v Místní akční skupině Bohumínsko. Bohumín je zastoupen v Radě 
cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko. 

Pokračovat v partnerství a regionální spolupráci. 
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Přes Místní akční skupinu Bohumínsko byl realizován projekt asistent 
prevence kriminality I. a II. z Operačního programu Zaměstnanost.  

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

 Opatření PR2.2 Rozvíjení přeshraniční spolupráce. 

Přeshraniční spolupráce je rozvíjena zejména se sousedními 
Gorzycemi a Krzyzanowicemi. 

Pokračovat v rozvoji zejména sousedské přeshraniční spolupráce. 

Každoročně jsou organizovány jarmarky na hranici, vodácké akce. 

Realizované projekty v rámci programu Interreg V-A Česká republika 
– Polsko (program přeshraniční spolupráce), např. Odra a Olše blíže 
turistům i obyvatelům pohraničí, Stezka horní Odry- zelené stezky 
pohraničí, Zpřístupnění Odry a Olše, Ekoturismus – atrakce povodí 
horní Odry. 

Pokračovat v organizování tradičních společných akcí včetně rozvoje 
nových aktivit a investičních projektů. 
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ZÁVĚR 

Dlouhodobá vize rozvoje města vychází z potřeb a přání občanů města. Zapojování 
Bohumíňáků do rozhodování o městě je základním předpokladem naplňování rozvojové 
strategie. Komunální politici ve spolupráci s odborníky pak musí dohlédnout na vyváženost 
jednotlivých rozvojových pilířů a na dodržování zásady udržitelného rozvoje. 

 


