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? Staví se dálnice a vypadá to,
že bude dříve, než se plánovalo.

Zvýšil se zájem o podnikatelské
aktivity ve městě nebo je to ještě
příliš brzy?

Ano, stavba dálnice roste
před očima, ale podle harmono-
gramu. Naopak poslední úsek
ze Starého Bohumína na hrani-
ci, jehož stavba ještě nezačala,
má skluz v přípravě. Město v té-
to chvíli jedná s investorem -
Ředitelstvím silnic a dálnic - 
o stavbě protihlukových zábran
a dalších detailech stavby. Vel-
mi to ovlivní budoucnost města,
a tak nechceme nic zanedbat. 

? Připravují se další stavby -
napojení Starého Bohumína

na hraniční přechod, přejezd přes
železniční tra� v Pudlově, dekon-
taminace Benziny a následná 

stavba supermarketu, víceúčelová
sportovní hala, rekonstrukce kina,
náměstí, dostavba proluky na tř.
Dr. E. Beneše a další. A to navíc
k již rozestavě-
ným obrovským 
stavbám.
Zvládne radnice uřídit tuto zátěž
a unese město v konečném důsled-
ku náklady na provoz a údržbu?

V Bohumíně se za pět let

proinvestuje přes 14 miliard ko-

run! To zcela změní charakter a

budoucnost města. Věřím, že 

k lepšímu. Ale je třeba přežít tu

dobu staveb. A tak například 

v těchto dnech posíláme inves-

torovi dálnice a provádějícím

firmám »výhružný dopis«, že

využijeme všech možností k to-

mu, aby stavba probíhala maxi-

málně ohleduplně. Problémem

je, že naše možnosti jsou velmi

omezené. Policie musí dohlížet

na čištění silnic, pokoušíme se

domluvit omezený ruch alespoň

o nedělích. Ale je to opravdu

jen domluva. Nařizovat nemůže-

me. Vím, že se to těžko chápe,

ale skutečně největší pravomoci

má Policie České republiky při

dohlížení na

čištění silnic.

A k investi-
cím města - nepochybně je jak
finančně, tak technicky zvlád-
neme. Vy jste ale vyjmenoval
jak ty, které již probíhají, tak ty,
které jsou někdy v delším časo-
vém výhledu.

A zcela správně musíme vždy
uvažovat i o budoucích pro-
vozních nákladech. Ale finance
města jsou zdravé, na to mys-
líme na prvním místě. 

? Ustaly přestřelky kolem
průmyslové zóny? Rýsuje 

se nějaký další vývoj? 

P r o b í h á
změna územ-
ního plánu
Dolní Lutyně,
celou věc tak
nyní nejvíce ohrožuje stále
Ministerstvo životního pro-
středí a to tím, že prodlužuje
vyhlášení náhradních ploch pro
ptáka motáka pochopa. 

Ostatní druhy ptáků budou
pravděpodobně opět navrženy
k ochraně u nás. Ale to stavbě
vadí méně. Netvrdím, že nevadí
vůbec, naopak vadí to i stavbě
dálnice, budování sítí a komu-
nikací, protože vždy bude po-
třeba žádat o stanovisko ochra-
nářů. A zkušenosti jsou bohužel
zatím takové, že neznají kom-
promisy a zdržují stavby ze
zásady. Pokud mezitím vyprší
doba vhodná pro investory, mo-
hou tak všechny záměry a nadě-
je na pracovní místa a obchvat
Skřečoně zhatit.

Připravil František KREJZEK

rozhovor

»Přestavba města« očima starosty
Prázdninový rozhovor se starostou Petrem Víchou se točí

kolem vývoje v našem městě. Všechno nasvědčuje tomu, že se
Bohumín v příštích letech změní k nepoznání a stane se jednou 
z důležitých křižovatek na trasách Evropské unie.




