
Hlavním kritériem jsou pri-
ority občanů, které zjiš�ujeme
anketami a dotazníkovými ak-
cemi, a efektivita vynalože-
ných prostředků. Stejné hle-
disko uplatňujeme i při tvorbě
volebního programu.

Ti, kteří chodí na besedy 
s vedením města, vědí, že již
několik let prezentujeme graf,
který ukazuje investice v měst-
ských částech v přepočtu na
jednoho občana. Rozdíly ne-
jsou veliké a na prvním místě
není Nový Bohumín. Jsou 
i další faktory, které naše mož-
nosti investovat ovlivňují, na-
příklad hledisko majetkové. 

Při prezentaci nových investičních akcí na každoročních
besedách s občany slyšíme někdy názor, že město dává příliš
peněz na investice a opravy v centru Nového Bohumína a málo
do městských částí. Protože záměrem vedení města je zlepšovat
podmínky života pro všechny občany Bohumína ve všech
městských částech, snažíme se při tvorbě rozpočtu města rozdě-
lovat prostředky, které nejsou neomezené, co nejrovnoměr-
něji a nezapomínat na oprávněné požadavky všech občanů.

Nezapomínáme na městské části

V některých městských čás-
tech tvoří převážnou část zá-
stavby rodinné domky a sou-
kromé pozem-
ky, v centru je
naopak velká
část objektů a pozemků ve
vlastnictví města. Některé in-
vestiční akce slouží převážně
jen pro občany dané městské
části a jiné využívají občané
celého Bohumína. Například
plynofikace, kanalizace, chod-
níky, cesty, školy a školky, dět-
ská hřiště - to vše je určeno
přímo obyvatelům dané měst-
ské části. Naopak, čistírna od-
padních vod v Kopytově, sklád-

ka komunálního odpadu v Zá-
blatí, kino a aquacentrum 
v Novém Bohumíně slouží
všem občanům města.

Právě z výše uvedených dů-

vodů je v grafu investic na ob-

čana na posledním místě Zá-

blatí. Nový chodník a parko-

viště u kaple, rozšíření parko-

viště na ulici Tovární, oprava

hasičské zbrojnice, velká opra-

va domů na u-

lici Budovatel-

ské, akce reali-

zované v letošním roce určitě

posunou Záblatí směrem na-

horu. Stejně jako tomu bylo 

u jiných městských částí v mi-

nulých letech, kdy jsme tam

budovali dětské koutky, ve 

Vrbici rekonstruovali bývalou

školu na dům s pečovatelskou

službou, opravovali školu 

v Pudlově, Starém Bohumíně,

Skřečoni i Záblatí, či prováděli

odvodnění v Nové Vsi.

V návrhu rozpočtu na příští
rok jsou pro změnu zase větší
investiční akce plánovány pro
Starý Bohumín - výstavba no-
vého domu na náměstí, pří-
prava rekonstrukce Národní-
ho domu, napojení náměstí
pro cyklisty a osobní auta na
starý most do Polska. V bu-
doucnu nás čeká dobudování
kanalizační sítě, které se bude
týkat hlavně okrajových měst-
ských částí.
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