
Ale proč o tom píšu? To vše
mělo smysl. A přineslo zejmé-
na poučení, že když je právo
pomalé v řešení následků, je
třeba více se věnovat prevenci.
A tak vznikl projekt nulové to-
lerance. V oblasti bydlení to
znamená například přísné vy-
máhání pohledávek, větší do-
hled na dodržování pořádku 
a někdy i vystěhování, když
dojde na nejhorší. Ale to jsou
stále ještě důsledky nespráv-
ného chování. Největší efekt
nám přináší poslední opatření
v oblasti bydlení. Nikdy nebu-
deme muset násilně vystěho-

Už je to nějaký ten pátek od doby, kdy se město Bohumín
rozhodlo koupit hotelový dům ŽDB a rekonstruovat jej na
nové byty. Nové byty už jsou hotové a dokonce v nich již bydlí
nájemníci. Ale ještě máme v živé paměti potíže, se kterými
jsme se setkali, když jsme museli vystěhovávat několik rodin,
které v hotelovém domě protiprávně zůstaly a za zpěvu a tan-
ce s vládním zmocněncem Svatoplukem Karáskem a nynější
poslankyní za Stranu zelených Kateřinou Jacques se dočasně
radovaly ze slabosti a pomalosti práva. Kde je jim dnes všem
konec? Zůstaly jen dluhy a i ty je nakonec dostihnou. 

B o h u m í n  -  d o b r á  a d r e s a

vávat někoho,
komu vůbec
nedáme byt. A tak od dob 
v hotelovém domě zpívajícího
Karáska nedostane v měst-
ských bytech nájemní smlou-
vu ten, kdo nemá čistý trestní
rejstřík, kdo byl u přestupkové
komise za narušování občan-
ského soužití (čti: dělal nepo-
řádek a nechoval se slušně),
anebo má vůči městu dluhy.

A také již nepřidělujeme by-
ty 4. kategorie. Jednak aby-
chom při jejich vystěhovávání
nemuseli kupovat chlebíčky
nějakému Karáskovi či Kuma-

rovi, jednak proto, že chceme,
aby tyto nekvalitní byty a celé
lokality změnily charakter a by-
lo z nich pěkné a klidné místo
k bydlení. Proto jsme vloni
museli i koupit celou lokalitu
Louny se 60 byty v Pudlově, 
abychom zabránili spekulativ-
nímu nákupu jiným kupcem
za účelem využití více než 

30 volných by-
tů právě pro
nastěhování ne-

přizpůsobivých občanů z ji-
ných měst. Podařilo se.

V minulých týdnech jsme
zaznamenali v tisku postesk-
nutí starosty Orlové, že se jim
do města stěhují nepřizpůso-
biví lidé z Bohumína, kteří se
bojí našeho postoje a nulové
tolerance. Minulý týden do-
konce přišla informace o tom,
že obvod Slezská Ostrava chystá
ze stejného důvodu protestní
dopis pro Bohumín. Kdybych
byl škodolibý, řekl bych, že nás
to těší a nulová tolerance nese

ovoce. Ale cílem tohoto posto-
je není hromadné stěhování
problémových občanů do ji-
ných měst. Cílem je, aby si
všichni uvědomili, že zákony
je třeba dodržovat a slušné
chování ke spoluobčanům je
samozřejmostí.

A k tomu bude potřeba, aby
podobné postoje, jako má naše
radnice, měli i jinde a došlo ta-
ké k úpravě právních předpi-
sů, které by usnadnily vymá-
hání práva a motivovaly ke
slušnosti a pracovitosti.

My proto náš projekt ne-
změníme, a i když je definitiv-
ní cíl ještě daleko, nakonec na
něj dosáhneme. Bohumín je
již dnes dobrou adresou pro
slušné lidi. A bude ještě lepší.

A musím při té příležitosti
ocenit, že na tento problém
mají stejný názor zastupitelé
všech politických stran zastou-
pených v zastupitelstvu města.
I to je výhodou Bohumína.
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