Školství
Ve školním roce 2006/2007 je město zřizovatelem 20 mateřských, 18 základních škol, včetně
ZŠ s odloučenými pracovišti MŠ a předškolního zařízení se 2 pracovišti. Střední školství je
zastoupeno 11 středními školami, z toho jsou 3 gymnázia, 2 průmyslové školy a 6 odborných
škol. Dále v Havířově působí vyšší odborná škola a dvě vysokoškolská pracoviště. Jedno
vzniklo ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze, druhé s Vysokou školou
Humanitně-ekonomickou v Lodži.

Životní prostředí
Na území města Havířova je umístěna stanice Automatického imisního monitoringu (AIM),
která je součástí monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu v celé České
republice. Stanice AIM měří množství škodlivin v ovzduší, a to SO2, NOx a polétavý prach.
V současné době jsou občané města informováni o stavu znečištění ovzduší prostřednictvím
dvou informačních tabulí na budově v centru města na náměstí Republiky a na náměstí TGM
v Havířově - Šumbarku.
Na území města se nachází 18 ks památných stromů chráněných dle §46, odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto počtu je jeden kus na k.ú. Prostřední
Suchá, jeden kus je na k.ú. Havířov-Město, poblíž řeky Lučiny a zbytek jsou stromy tvořící
pozůstatek oboustranné aleje podél bývalé Císařské cesty u autobusového nádraží
v k.ú. Bludovice.
V průběhu let 2003 až 2006 zajišťoval údržbu pozemků v Přírodní památce Meandry Lučiny
ve vlastnictví města Havířov magistrát města prostřednictvím Českého svazu ochránců
přírody. Tato organizace zajišťuje náročnou údržbu pozemků ve výborné kvalitě.
Pravidelně každoročně se zajišťuje na území města Havířova regulace populace toulavých
koček. V letech 2003 a 2004 byly nově ustanoveny a uvedeny do souladu se zákonem
honitby Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice a Těrlicko.

Podnikání
Období minulých let je charakteristické desítkami novel živnostenského zákona a dalších
právních norem, které se vztahují k podnikání. Pozitivní se jeví zejména snaha o skutečné
zjednodušení vstupu nových subjektů do podnikání a snaha o propojení stěžejních registrů
státní správy. I přes vysokou míru nezaměstnanosti v našem kraji, je však možné pozorovat
postupné zvyšování počtu podnikatelských subjektů.
Od srpna letošního roku je realizován projekt „Zjednodušování administrativních postupů
a zřízení Centrálních registračních míst“. Spolu s novým informačním systémem se udělal
další významný krok k elektronizaci podání a k propojení jednotlivých rejstříků a evidencí
státní správy, což by mělo opravdu přinést úsporu času podnikatelům i občanům při jednání
na úřadech v záležitosti podnikání.

Jednotlivé roky ve statistických číslech (území obce s rozšířenou působností)
Rok 2003
Počet podnikatelů
z toho fyzické osoby
z toho právnické osoby
Počet živností
z toho fyzické osoby
z toho právnické osoby
Počet nových živností
Zahájení podnikání
Počet zrušených živností
Ukončení podnikání
Počet kontrol
*)

13 015
12 135
880
22 444
19 269
3 175
1 306
50 (od 4.10.)
470
40 (od 4.10.)
173

Rok 2004
13 025
12 131
894
22791
19 503
3 288
1 234
637
722
420
280

Rok 2005
12 944
12 024
920
22 973
19 523
3 450
1 191
610
897
515
243

Rok 2006
(k 31.8.)
13 069
12 111
958
23 292
19 641
3 651
771
- *)
400
- *)
183

z důvodu přechodu na nový Informační systém Registru živnostenského podnikání (ke dni
16.2.2006) a jeho následné validace dat nelze vyčíslit

