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Příští OKO 
vyjde 

4. listopadu 
uzávěrka
27. října

č ís lo

Projektování nového 
územního plánu města
začíná str. 8

Dětské »šlápoty« coby 
unikátní dárek str. 9

Máme další rekord, 
tentokrát slaný str. 11

Angličtina s rodilým
mluvčím aneb School 
is Fun! str. 13

Kraul, prsa, znak...
a titul je v kapse str. 3

Po některých »zříceni-
nách« už pomrkává 
Bílá paní str. 5

VOLBY 2010: Sázka na jistotu,
křížkovací rošády i nové tváře

HLASŮ:
63,13 %

(100 835)
MANDÁTŮ:

17

HLASŮ:
13,53 %
(21 613)

MANDÁTŮ:
3

HLASŮ:
9,99

(15 949)
MANDÁTŮ:

2

HLASŮ:
5,55 %
(8 865)

MANDÁTŮ:
1

HLASŮ:
3,96 %
(6 332)

MANDÁTŮ:
0

HLASŮ:
3,59 %
(5 737)

MANDÁTŮ:
0

HLASŮ:
0,17 %
(276)

MANDÁTŮ:
0

HLASŮ:
0,08 %
(120)

MANDÁTŮ:
0

Je dobojováno. Voliči, kterých se 
v Bohumíně vypravilo k urnám bezmá-
la čtyřicet procent, rozhodli. Vybrali
své kandidáty a určili podobu zastupi-
telstva na další čtyři roky. Zdánlivě se
na jeho složení nic dramaticky nemění,
ale při bližším pohledu tady pár novi-
nek je. Premiéru bude mít mezi konšely
jeden politický nováček, v dalších stra-
nách zamíchaly pořadím preferenční
hlavy voličů.

»Neotřesitelná«. I tak lze označit pozici,
které se ve městě těší ČSSD. Voliči dali
drtivou většinou najevo, že se směrem,
kterým město už šestnáct let vedou sociál-
ní demokraté, souhlasí. Navíc občané svý-
mi hlasy postavení strany ještě upevnili,
když oproti minulému volebnímu období

Petr Vícha 
(47), 

lídr ČSSD

David Maryška
(39), 

lídr ODS

Libuše Olívková
(65),

lídr KSČM

Tomáš Fodor 
(48), 

lídr TOP 09

Vilma Valentová
Urbančíková (41),

lídr KDU-ČSL

Martin Schubert
(40),

lídr NEZ-SPOZ

Rostislav Šafrata
(61), lídr České 
pirátské strany

Jiří Budník 
(51), lídr 

Volte Pravý blok

rozšířili počet sociálnědemokratických za-
stupitelů z šestnácti na sedmnáct. Třiaše-
desát procent hlasů je zároveň ve městech
obdobného typu pro ČSSD rekordem. »Je
to nádherný pocit, když po tolika letech ve 
vedení města, získáme od našich obyvatel opět
tak velké procento hlasů. Zavazuje nás to k tomu,
abychom pokračovali v tom, co jsme začali.
Uděláme vše proto, aby se lidem v Bohumíně
dobře žilo,« uvedl k volebnímu výsledku 
lídr kandidátky ČSSD Petr Vícha

Druhé místo patří v Bohumíně stejně
jako v předešlých volbách ODS. Pro stra-
nu jsou výsledky přesto zklamáním, proto-
že v zastupitelstvu přišla o dva mandáty.
Voliči navíc jaksi »nerespektovali« pořadí 
na kandidátce a na první místo katapulto-
vali z dvanácté pozice lékaře Pavla Tracha.

(Dokončení na str. 6)

Nové složení zastupitelstva
ČSSD: Petr Vícha, Věra Palková, Vojtěch Balcárek, Lumír
Macura, Igor Bruzl, Kamila Smigová, Josef Plášil, Roman
Honysz, Aleš Drobek, Vilém Bannert, Marie Neudertová,
Jiří Knot, Svatopluk Němeček, Marcela Ciprichová,
Yvona Placzková, Stanislav Musil, Petra Dudová 
ODS: Pavel Trach, David Maryška, Vladimír Šmíd
KSČM: Zdeněk Veselý, Arnošt Suchý
TOP 09: Pavel Srníček
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Novela (zákon č. 155/2010
Sb.) například mění posuzová-
ní bezúhonnosti. Pro účely živ-
nostenského zákona již nemá
vliv, jestli byl člověk odsouzen
za nedbalostní trestný čin. Je-
diným kritériem je úmyslný
trestný čin spáchaný v souvis-
losti s podnikáním nebo s před-
mětem podnikání. Zákon také
nově vymezuje pojem »zahra-
niční osoba«. Tím je nyní mí-
něna osoba, která nemá byd-
liště na území ČR. Tím byl od-

straněn dosavadní problém 
s osobami, které neměly byd-
liště nejen na našem území,
ale ani nikde jinde.

Novelou by-
la také zrušena
povinnost pod-
nikatele oznámit živnostenské-
mu úřadu přerušení podnikání
na dobu delší než půl roku. Av-
šak pokud živnostník přerušení
oznámí, nemusí plnit některé
povinnosti. Například ke dni 
ukončení činností v provozov-

ně sdělovat živnostenskému 
úřadu, kde lze vypořádat jeho
případné závazky, nebo čtyři
roky hlásit každou změnu adre-
sy provozovny.

Zásadní změnou je, že pod-
nikateli odpadla povinnost
oznamovat změny, doplnění

údajů a dokla-
dů, které jsou
nezbytné pro

ohlášení živnosti a žádosti 
o koncesi, pokud jde o změny
již zapsané v základních regist-
rech (obchodní rejstřík, infor-
mační systém evidence obyva-
tel či cizinců). Pokud nyní pod-
nikatel prostřednictvím jedno-

tného registračního formuláře
vyznačí, že se adresa místa
podnikání shoduje s adresou
trvalého bydliště, nemusí ozna-
movat ani tento údaj.

Z právní úpravy byla vypuště-
na také možnost ohlašovatele 
uvést v ohlášení živnosti pozděj-
ší den vzniku oprávnění. Opráv-
nění u ohlašovacích živností
vzniká pouze dnem ohlášení.
Osoby zapsané v obchodním
rejstříku nemusí k ohlášení živ-
nosti, případně žádosti o konce-
si, předkládat živnostenskému
úřadu výpis z tohoto rejstříku. 

Dalibor DUDA, 
odbor právní a živnostenský

§ p a r a g r a f y

Zákon má snížit administrativní zátěž podnikatelů
V srpnu začal platit zákon, který má snížit administrativní

zátěž podnikatelů. Upravuje několik konkrétních předpisů,
mimo jiné i zákon živnostenský.

VOLBY 2010: Sázka na jistotu,
křížkovací rošády i nové tváře

(Dokončení ze str. 1)
»Gratuluji ČSSD k drtivému ví-
tězství. Voliči většinově rozhodli, že
na radnici není třeba nic měnit.
Ačkoliv v předvolební kampani
ODS i ostatní kandidující subjekty
poukazovaly na nedostatky stáva-
jícího vedení města a malý důraz
na řešení hlavních problémů měs-
ta, voliči toto vnímají evidentně ji-
nak,« shrnul výsledky šéf bohu-
mínských občanských demo-
kratů David Maryška a podě-
koval voličům ODS za hlasy.

Na »bronzovém stupín-
ku« zůstalo vše při starém.
Místo obhájila KSČM a stej-
né zůstaly i její dvě tváře 
v zastupitelstvu, a to díky
preferenčním hlasům. »Kříž-
ky« výrazně pomohly napří-
klad Arnoštu Suchému, který
poskočil z třináctého místa na
kandidátce na druhé. »Tajně
jsme doufali, že získáme místa tři.
Ostatní naši nezvolení kandidáti
se ale určitě obětavě a rádi zapojí
do činnosti ve výborech a komi-
sích města. Naší snahou bude
pracovat aktivně pro další rozvoj
města ve prospěch bohumínských
občanů,« uvedl zvolený zastu-
pitel za KSČM Zdeněk Veselý.

Nováčkem v bohumínském
zastupitelstvu bude s jedním
mandátem TOP 09. Podobně
jako u KSČM však »křížkování«

zavřelo cestu
mezi konšely lídrovi strany.
Voliče oslovilo spíše známé
jméno bývalého fotbalového
brankáře a reprezentanta Pav-
la Srníčka, který figuroval na
druhém místě kandidátky. »Vo-
lební výsledek považuji za vý-
znamný úspěch. Jsme strana ve
městě nejmladší a přesto jsme oslo-
vili řadu spoluobčanů. Nebudeme
mít sice rozhodovací pravomoci,
ale získali jsme možnost alespoň
částečně se podílet na řízení veřej-
ných záležitostí,« sdělila před-

sedkyně místní organizace
TOP 09 Hana Šrámková.

A to je vše. Další čtyři poli-
tické strany, které kandidovaly
v bohumínských volbách, ne-
získaly i přes mnohdy masivní
kampaň potřebný počet hlasů.
Pod pětiprocentní hranicí zů-
stala KDU-ČSL i koalice NEZ -
SPOZ. Do zastupitelstva se
neprobojovala ani Česká pirát-
ská strana nebo Volte Pravý
blok, které měly v Bohumíně
pouze po jediném kandidátovi.

Pavel ČEMPĚL

Střípky 
od volebních uren

Letošní volební klání probí-
halo v Bohumíně v poklidu,
přesto nebyla nouze o kuriózní
situace. Voliči například ne-
chávali na lístcích zajímavé
vzkazy. Členové jedné komise
se třeba dočetli: »Volím čistý
vzduch! Zakroužkujte si, koho
chcete!« Tento hlasovací lístek
však neměl zakřížkovanou žád-
nou stranu, ani kandidáta, 
a stal se tak neplatným. Další
lístek znehodnotil příznivec
ČSSD, který volil vskutku
»neotřelým« způsobem. Z hla-
sovacího lístku stranu zkrátka
vystřihl a nechtěně tak udělal
kandidátům medvědí službu.
Hlasovací lístek vhozený do
urny totiž musel byl komplet-
ní, nepoškozený a řádně za-
křížkovaný.

Členové volební komise na
Gymnáziu Františka Živného
pro změnu zaznamenali hned
několik uvíznutých prstů ve
volební urně. Naštěstí se prsty
podařilo vždy vytáhnout. Dlou-
hé chvíle si při čekání na voli-
če krátily komise různými způ-
soby. Ve velkém se luštily kří-
žovky, četly se noviny,  časopi-
sy či knihy, a uzavíraly se sázky
na volební účast. (balu)

Foto: Lucie Balcarová


