
Heslo, se kterým šla bohu-
mínská sociální demokracie už
po několik volebních období
do voleb, je »Bohumín, město
v němž stojí zato žít«. Vadí
nám, že dosud jsou zde lokali-
ty, kde to v plné míře neplatí.
Rada města proto projednala 
a schválila návrh na výhledo-
vé řešení situace lokalit, kde 
v městských domech žije větši-
na nepřizpůsobivých a sociál-
ně slabých občanů Bohumína.

Vedle již zmíněné ulice Petra
Cingra jsou to ulice Drátoven-
ská, Jeremenkova, Partyzán-
ská, Na Loukách, Revoluční 
a některé další. Navržené ře-
šení je takové, že v oblastech,
které jsou územním plánem
určeny k bydlení, budou po-

stupně byty re-
konstruovány
na standardní úroveň bydlení
ve 21. století. V oblastech
těsně sousedících s průmyslo-
vými podniky, které dle územ-
ního plánu nejsou vhodné k
bydlení, budou domy nabíze-
ny jako objekty vhodné k pod-
nikatelské činnosti, anebo v
případě jejich špatného tech-
nického stavu demolovány. 

Celý tento proces potrvá řa-
du let, jeho rychlost bude zá-
vislá na mnoha faktorech, jako
jsou finanční možnosti města
včetně možnosti získání dota-
cí, zájem podnikatelů a další. 
A kam půjdou nájemníci, kteří
nyní ve zmíněných lokalitách
bydlí? Ti, co řádně plní pod-

mínky nájemní smlouvy a ne-
narušují občanské soužití, se
nemají čeho bát, těm bude na-
bídnuto bydlení v jiných měst-
ských domech. Právě nyní,
kdy město odkoupilo šest do-
mů od státního podniku Sprá-

va železniční
dopravní cesty
se tyto mož-
nosti nabízejí.

Ve zpracovaném harmono-
gramu je na prvém místě re-

konstrukce dvou domů na ulici
Petra Cingra s popisnými čísly
315 a 316. Ty budou v průběhu
letošního roku vystěhovány 
a v příštím roce rekonstruová-
ny. Postupně budou následo-
vat další městské domy na této
ulici a dojde na další lokality.

Cílem je, aby v budoucnu 
v Bohumíně už nebyly žádné
»špatné« adresy.

Josef PLÁŠIL, 
MO ČSSD Bohumín

Kdy bude ulice Petra Cingra dobrou adresou?
V Bohumíně jsou ulice, jejichž názvy v obyvatelích města

vyvolávají negativní pocity. Tyto ulice jsou někdy i v dobrém,
klidném místě, nedaleko od centra, a přesto by se většina oby-
vatel města zdráhala tam nastěhovat. Čím to je? Špatná pověst
těchto lokalit není dána jejich polohou, ale způsobem života ně-
kterých tam bydlících občanů. Špína, nepořádek, hluk a drob-
ná kriminalita, to jsou faktory, které většinu lidí odpuzují.
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▲ Domy 315 a 316 na ulici Petra Cingra. Foto: František Krejzek


