
V Bohumíně snižujeme náklady na vytápění

ství platí znač-
né poplatky

městu. Tyto prostředky budou
použity pro opravy cest a chod-
níků. 

Od roku 2006 probíhá celo-
státní deregulace nájemného,
která v praxi znamená každo-
roční zvýšení nájmů. V Bohu-
míně všechny prostředky vy-
brané na nájemném dáváme
zpět na opravy, údržbu a sprá-

Snížení nákladů na vytápění
lze dosáhnout bu� snížením
spotřeby, nebo snížením ceny
tepla. Pro snížení spotřeby už
byla realizována řada opatře-
ní, jako je regulace dodávky 
v kotelnách a na vstupech do
domů, instalace regulačních
ventilů v bytech, výměna a o-
prava izolací rozvodů tepla. 

V minulých letech byla rov-
něž zahájena a dále pokračuje
výměna oken za plastová a za-
teplování fasád domů s horší-
mi tepelně izolačními vlast-
nostmi, zejména domů pane-
lových. Výměna oken a zatep-
lení fasády může snížit spotře-
bu tepla až o 30 %.

Dalšího výrazného snížení
nákladů domácností na topení
a dodávku teplé užitkové vody
chceme dosáhnout změnou

paliva, ze kterého teplo vyrá-
bíme. V Bohumíně je teplo
pro většinu městských domů
vyráběno v plynových kotel-
nách. V důsledku neustálého
zdražování ceny zemního ply-
nu je cena tepla vysoká. 

Přivedení tepla z Elektrárny
Dětmarovice bude znamenat
snížení ceny cca o 25 %. Reali-
zace této akce
již probíhá a do-
dávky tepla bu-
dou zahájeny na podzim příš-
tího roku. Výkopy v centru
města jsou jistě pro občany
nepříjemné, ale snížení plateb
za teplo nám v budoucnu
všechno vynahradí. 

Realizační firma je samo-
zřejmě povinna uvést  všechny
povrchy do původního stav 
a za dočasné zábory prostran-

Ve volebním programu bohumínské sociální demokracie je
uvedeno padesát konkrétních závazků občanům Bohumína.
Závazek číslo 21 zní: Snížíme náklady na vytápění v měst-
ských domech. Jak tento závazek plníme? 

vu domů a bytů. V posledních
letech šlo na základě požadav-
ků nájemníků nejvíce peněz
na výměnu oken za plastová.

Naší snahou v oblasti byto-
vého hospodářství je kompen-
zovat nárůst nájemného opat-
řeními na snížení spotřeby 
a ceny tepla, a tím nezvyšovat
celkové náklady na bydlení.
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K úsporám tepla výrazně přispívá i zateplení fasád budov. Zateplený je 
i blok domů na Štefánikově ulici. Foto: František Krejzek


