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Úvodní slovo 

Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 
2019. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem Městského úřadu 
Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem. V roce 2019 ORŽP hospodařil více než 
třetinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se přímo podíleli na 
realizaci hlavních investičních akcí ve městě.  

První rok ve zrekonstruované radnici byl opět personálně neustálený, ostatně jako i na jiných 
odborech městského úřadu. Na konci září odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. 
Veronika Stroufová, kterou na pozici správce komunikací nahradil dosavadní správce zeleně 
Ladislav Čurgali. Jeho pozice zůstala po čtvrt roku neobsazena, jelikož nový pracovník Jan 
Dvořák na tuto pozici nastoupil od 1. ledna roku následujícího. 

Na akcích uvedených ve zprávě pracovali pracovníci odboru ve složení: 

Mgr. Martin Chroust  – vedoucí odboru 
Bc. Michal Bušek  – odborný pracovník (investice, územní plánování, památková péče) 
Božena Naňáková  – odborná pracovnice (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, 

péče o krajinu) 
Mgr. Veronika Stroufová – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní 

komunikace, do 09/2019) 
Ladislav Čurgali, DiS. – odborný pracovník (veřejná zeleň, péče o krajinu, od 10/2019 silniční 

hospodářství) 
 
 
§ 2212 Silnice (opravy ulic)            6.442.870 Kč 
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, aj.)       7.005.180 Kč 
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (zastávka Benar)           4.154.760 Kč 
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)                21.440 Kč 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace)              87.760 Kč 
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (Zezulák)              402.050 Kč 
§ 3111 Mateřské školy (přírodní zahrada, odvlhčení, parkoviště a rampa)     2.026.680 Kč 
§ 3113 Základní školy (rekonstrukce jídelny, výměna oken)       6.570.310 Kč 
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (KC Království, sladovna)      5.662.110 Kč 
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (kapličky)       618.960 Kč 
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (správa stadionu)       1.993.530 Kč 
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)            516.520 Kč 
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (vyhlídka Židovský vrch)           432.200 Kč 
§ 3631 Veřejné osvětlení (EPC, VO Na Hrázi a TGM, správa a údržba)        4.496.080 Kč 
§ 3632 Pohřebnictví (rekonstrukce kaple, správa a údržba)       2.782.300 Kč 
§ 3635 Územní plánování (změna ÚP)             102.850 Kč 
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                 53.630 Kč 
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů          6.988.460 Kč 
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů             758.100 Kč 
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biodopad)          328.430 Kč 
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, péče, výsadby)      3.452.460 Kč 
§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část (rekonstrukce hasičárny)      2.277.100 Kč 
§ 6171 Činnost místní správy (dokončení rekonstrukce radnice - dvůr)         554.650 Kč 

Celkem výdaje v Kč                       57.728.430 Kč 
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INVESTICE 

1. Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově 
 
Město Šluknov přistoupilo v roce 2019 k revitalizaci objektu hřbitovní kaple ve Šluknově. Jedná 
se o navazující projekt v rámci celkové obnovy hřbitova, kdy bylo v roce 2017 realizováno 
přilehlé parkoviště, přístupová komunikace, odvodnění a vybudováno parkoviště v Karlově 
ulici. 
 
Objekt hřbitovní kaple byl vystavěn zřejmě v roce 1916 a od té doby procházel dílčími úpravami 
– bohužel i puristickými, kdy při opravě omítek byly částečně odstraněny zdobné profilace na 
fasádě. Samotná stavba obnášela kompletní opravu střechy – výměnu a opravu uhnilých částí 
krovu, nové bednění i střešní krytiny. Fasáda byla lokálně vyspravena, přestěrkována a 
natřena v barevnosti odstínů šedi. Okolo objektu byl proveden okapový chodník a napojeny 
svody do kanalizace.  
 
Před kaplí byl odstraněn starý a nefunkční septik, který podmáčel přední část objektu. 
Zavlhčení se bude bohužel projevovat ještě několik let.  V interiéru byla věnována zvýšená 
péče samotné kapli, aby poskytovala důstojné prostředí. Byla tak položena nová podlaha, 
nové dubové dveře i okna. Opravu omítek i výmalbu doplnilo vybavení ve formě nového 
dřevěného katafalku, řečnického pultíku i židlí. Ozvučení prostoru bylo zhotoveno včetně 
reproduktoru umístěného ve věžičce, aby byl přednes či hudební doprovod slyšitelný i v 
prostoru před kaplí.  
  
 
Zhotovitel akce:   STAMO spol. s r.o. Děčín 
Realizace:   03/2019 –   12/2019 
Profinancování akce:  2,04 mil. Kč   

    
uhnilý nárožní trám krovu  
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stav vnitřních omítek před opravou 
 

 
celkový pohled na čelní průčelí po obnově 
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2. Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – 1. etapa – zateplení a 
bezbariérové úpravy objektu 

 
Školní jídelna ve Šluknově je objekt vystavěný ve 2 pol. 20 století a jeho technický stav již 
nesplňoval současné požadavky pro řádné užívání. Bylo rozhodnuto, že v I. etapě 
rekonstrukce bude provedena výměna okenních a dveřních výplní, zateplení fasády i střechy 
a provedena výměna rekuperace a odvětrání kuchyně. Pro možnost bezbariérového užívání 
objektu bude přebudován vstup do objektu, včetně výtahu a úpravy cest jak od objektu ZŠ J. 
Vohradského, tak i od ul. Zahradní. Práce se nebudou týkat obnovy interiéru, vyjma vstupní 
chodby a chodby ve 2. NP a zřízení úklidové místnosti a bezbariérového WC. 
 
V roce 2019 byla provedena výměna oken, včetně jejich vnitřního začištění a zprovoznění 
vzduchotechnické jednotky a odsávačů par v kuchyni. Ostatní práce proběhnou do podzimu 
roku 2020.  
 
Zhotovitel akce:   Specialista, s.r.o., Varnsdorf 
Realizace:   06/2019 – 10/2020 
Profinancování akce  : 13,3 mil. Kč (z toho v roce 2019 profinancováno 4,1 mil. Kč) 
 
 
 

 
porovnání starých a nových okenních výplní 
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dokončená výměna oken 
 

 
nová vzduchotechnika a osvětlení v kuchyni 
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3. ZŠ J. Vohradského Šluknov  - výměna 16 oken 

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov ve spolupráci s vedením ZŠ Šluknov zrealizoval další etapu 
celkové výměny oken na objektu hlavní budovy na T.G.Masaryka. V roce 2019 se podařilo 
zajistit finance na 16 oken, a mohla tak být vyměněna okna ve 2 třídách, specializované 
učebně a několik oken v havarijním stavu i na chodbě. 

Od roku 2015 tak již bylo obnoveno 99 oken. 
 
Zhotovitel akce:   SIOPS, spol.s r.o., Vilémov 
Realizace:   09/2018 – 05/2019  
Profinancování akce:   600 tis. Kč  
 
 
 

   
nová okna ve třídě ve 3. NP                            pohled z interiéru před osazením parapetu 
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4. MŠ Žižkova – oprava rampy, plotu, brány a vybudování parkoviště 

V objektu mateřské školy v Žižkově ulici byly realizovány komplexní práce v exteriéru 
hospodářského pavilonu, kdy byla přestavěna rampa pro zásobování, dále zřízeno parkoviště 
pro 5 automobilů, vyměněn plot a osazena nová brána na dálkové ovládání. 

 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04 - 09/2019  
Profinancování akce:   331 tis. Kč   

 

 

 
nová rampa u hospodářského pavilonu s místem na nádoby pro odpad 
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nová brána k hospodářskému pavilonu a vnitřnímu parkovišti 
 

 
nové parkoviště pro 5 os. automobilů 
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5. MŠ Žižkova – přírodní zahrada 

Zahrada mateřské školy v Žižkově ulici byla až do letošního roku poměrně prázdná a skýtala 
výrazný potenciál k využití. Proto byla zpracována dokumentace, která kompletní revitalizaci 
zahrady s několika herními prvky, svahem pro sáňkování, pítkem a výsadbou bohaté zeleně. 
Realizace zejména byla provedena v letních měsících roku 2019. V rámci akce, kterou byla 
podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR, byla zahrada upravena přírodě 
blízkém stylu. Novou dominantou se stal velký herní prvek z akátového dřeva – tvrz. Rovněž 
bylo zřízeno malé hlediště pro hry, ohniště, kompostéry, venkovní učebna, hmyzí domek, 
venkovní pítko, zeleninové záhonky či pocitový chodník. Vše bylo doplněno bohatou výsadbou 
zeleně – keřů, travin i stromů. 

 

Zhotovitel akce:   MEGA, a. s., Praha 
Realizace:   07/2019 – 09/2019  
Profinancování akce:   1,22 mil. Kč  
 Z toho dotace:  500 tis. Kč 
 

 
původní stav zahrady 
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osazování hlediště pro děti 

 
Stav zahrady po realizaci 
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6. MŠ Svojsíkova – oprava plotu 

Oplocení zahrady MŠ Svojsíkova podél ul. Hřbitovní bylo v havarijním stavu. Kořeny starých 
stromů vytlačovaly zděnou podezdívku, kdy už spojovací malta neplnila svojí funkci a základ 
de facto neexistoval. 

Plotové dílce byly rozebrány pro zpětné osazení a po demontáži sloupků a kamenné 
podezdívky byl zhotoven nový základ a zpětné sestavení podezdívky včetně kamenných 
sloupků a osazen i zpět plaňkový plot na rigle. Vzhledově zůstal plot stejný, ale již je bezpečný 
a nehrozí jeho pád. 

 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   03/2019 – 04/2019  
Profinancování akce:   181 tis. Kč   
 
 
 

 
původní stav plotu 
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v průběhu stavby 
 

 
plot po dokončení 
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7. Rekonstrukce hasičské zbrojnice Šluknov – II. etapa – elektro, topení, 
podlahy v I. NP 

Město Šluknov pokračuje v celkové revitalizaci objektu HZS Šluknov, kde sídlí profesionální i 
dobrovolní hasiči Šluknov. 

V roce 2019 byla provedena kompletně nová podlaha v garážích, vyměněn rozvod topení a 
kompletně elektroinstalace včetně osvětlení v garážích i pobytových místnostech. 
 
 
Zhotovitel akce:   SIOPS, spol.s r.o., Vilémov 
Realizace:   06/2019 – 09/2019  
Profinancování akce:   2,2 mil. Kč  
 
 
 
    

 
bourání starých podlah 
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konstrukce nových podlah v garáži 
 

 
garáže s novým osvětlením, povrchem a topením 
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8. Radnice Šluknov – dokončení dvora 

Město Šluknov v letech 2017 – 2018 rekonstruovalo objekt radnice. Po zdařilé rekonstrukci 
bylo potřeba dokončit venkovní prostory dvora, a to vybudováním přístřešku a dodáním 
mobiliáře. Dvůr je již takto provozuschopný a najdeme zde odpadkový koš, obloukovou lavičku 
u centrálního stromu, 2 stoly a 6 laviček, uzamykatelný kolostav a přístřešek. 
 
 
Zhotovitel akce:   mmcité 1, a.s., Bílovice, Lukáš Obereiter, Býčkovice a Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2019 – 07/2019  
Profinancování akce:   420 tis. Kč  
 
 Za zmínku rovněž stojí fakt, že rekonstrukce radnice obdržela v roce 2019 čestné uznání 
v soutěžní přehlídce „Stavba Ústeckého kraje“ za velmi pozitivní vliv na lokalitu a celkové 4. 
místo v soutěži 
 
 

 
původní stav dvora 
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osazování přístřešku 
 

 
dvůr radnice po dokončení 
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9. Vybudování vyhlídky na Židovském vrchu, vč. přístupové komunikace 

V roce 2018 obdrželo město dotaci z MMR ČR na výstavbu vyhlídky na Židovském vrchu. 
V tomto roce byla stavba zahájena a dokončena byla v roce 2019. Stavba byla prováděna na 
základě vypracované projektové dokumentace od Ing. arch. Jiřího Kňákala. Vznikla nám tak 
krásná stavba vyhlídky, ze které je možné vidět nejen panorama centrální části obce, ale i  
okrajové části - Království a Císařský a také okolní krajina. Vyhlídka vznikla zejména pro 
posílení turistického ruchu, ale i místní dominanta nad naším městem. Součástí projektu bylo 
i vyhotovení informačních letáků, realizace značení a úprava webu města. 

Pro zkvalitnění přístupu město realizovalo i přístupovou komunikaci k vyhlídce, což je 1. trasa 
z řešeného celého území vrcholu Židovského vrchu. 

 
Zhotovitel akce:   SIOPS s.r.o. Vilémov, Technické služby Šluknov spol. s r.o. 
Realizace:   09/2018 – 06/2019  
Profinancování akce:   1,33 mil. Kč (z toho roce 2019 profinancováno 827 tis. Kč) 
 Z toho dotace:  0,48 mil. Kč (profinancována již v roce 2018) 

   
základy vyhlídky        ocelová konstrukce plošiny 
 

   
slavnostní otevření         přístupová cesta 
 

 
viditelné panorama z vyhlídky 
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10. Veřejné osvětlení v ulici Na Hrázi 

 
Na jaře proběhla rekonstrukce a doplnění stávajícího vedení veřejného osvětlení v ulici Na 
Hrázi a podél přístupové cesty do zámeckého parku. Celkem bylo osazeno 18 nových 
světelných bodů (z toho 9 historizujících litinových sloupů v areálu parku, zbylá světelná místa 
byla osazena moderními LED svítidly) a původně dosti temná ulice a vzhledem k vysoké 
frekvenci pěších osob nebezpečná ulice se tak výrazně zpřehlednila. 

 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   03/2019 – 05/2019  
Profinancování akce:   1,03 mil. Kč   
 

 
výkop rýhy pro kabelové vedení v hrázi Pivovarského rybníka 
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nové historizující lampy v zámeckém parku 
 

 
nová svítidla Na Hrázi 
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11. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích T. G. M., Bratří Čapků a 
Libušina 

 
Výraznou proměnou prošla v roce 2019 jedna z nejfrekventovanějších ulic města – T. G. M., 
a to díky investicích tří subjektů – Správa a údržby silnic Ústeckého kraje, která financovala 
nový povrch silnice, ČEZ Distribuce, která umístila nevzhledné nadzemní vedení do země a 
města Šluknov, které realizovalo (kromě nových přechodů pro chodce, o kterým píšeme dále) 
rekonstrukci veřejného osvětlení – investici vyvolanou odstraněním původních sloupů, na 
kterých byly svítidla umístěny. Celkem bylo vyměněno 18 stožárů, které jsou prozatím osazeny 
staršími svítidly značky Modus, přičemž je plánována jejich náhrada LED svítidly v rámci 
rozšíření projektu EPC. 

 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2019 – 10/2019  
Profinancování akce:   780 tis. Kč   
 

 
staré a nové lampy v Libušině ulici 
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ulice TGM po dokončení všech úprav 
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12. Přístupový chodníček k ZŠ Žižkova 

 
Akcí, kterou lze charakterizovat jako hodně muziky za málo peněz, bylo zřízení přístupového 
chodníčku z parkoviště u Penny Marketu ke vstupu do ZŠ Žižkova, Tímto krátkým chodníkem, 
který vede dříve nepřístupnou částí zahrady ZŠ, byl odstraněn problém hromadného najíždění 
rodičů před budovu ZŠ v době před zahájením výuky a po jejím konci. Nyní rodiče jen zastaví 
na dostatečně kapacitním parkovišti u Penny Marketu a děti bezpečně dojdou přímo ke vstupu.  
 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   02/2019 – 03/2019  
Profinancování akce:   100 tis. Kč   

 
pláň nového chodníčku 
 



27 

 
 
 

 
v průběhu výstavby 
 

 
dokončený chodníček 
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13. ZŠ J. Vohradského – repase vchodových dveří 

 
Základní škola J. Vohradského je nádherný objekt s dochovanou architekturou. Vstupní dveře 
jsou původní, ale zub času se podepíše na všem a ani dveřím se nevyhne. Vlivem vlhkosti ve 
zdech takřka vyhnil rám dveří, který je do zdí vetknut. 
Dveře byly demontovány, očištěny, doplněny chybějící a uhnilé části a rám dveří byl zhotoven 
nový. Původní panty jsou masivní a tíhu dveří unesou. Bylo proto domluveno, že se vyzkouší 
dveře jako samonosné, tzn., že zatím nebude instalována pásnice pro používání pojezdového 
válečku. Doufejme, že nám dveře vydrží dalších více než 100 let… 
 

Zhotovitel akce:   Dřevofinal Knazovič, Rumburk  
Realizace:   07 – 08/2019  
Profinancování akce:  94 tis. Kč   
 

   
po očištění           hniloba rámu   
 

 
řezba v nadsvětlíku po dokončení (očištění, doplnění) 
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stav dveří po repasi 
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PAMÁTKY 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2019 

Město Šluknov má vyhlášenu památkovou zónu od roku 1992 a na její regeneraci dostává od 
Ministerstva kultury ČR každým rokem příspěvky na vybrané akce, týkajících se objektů, které 
jsou movitými a nemovitými kulturními památkami. Pro rok 2019 jsme obdrželi příspěvek ve 
výši 400 tis. Kč. 

 

1. Oprava krovu a střechy sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa I (2019) 

Objekt sladovny Šluknov je nemovitou kulturní památkou ve vlastnictví města. Jedná se o 
poslední objekt bývalého pivovaru, který přestal fungovat v roce 1977. Město Šluknov jej před 
několika lety vykoupilo do svého vlastnictví a podniká kroky k dnes již ne záchraně, ale celkové 
obnově. 

V rámci prací v roce 2019 byla opravena část střechy západního křídla. V rámci prací byla 
odstraněna starší nevhodná krytina a provizorní plachta, demontováno bednění a byl opraven 
krov – pozednice, kráčata a zhlaví krokví směrem k zámku byly kompletně vyměněny, neboť 
prakticky již neexistovaly a některé krokve byly nahrazeny celé a některé jen zčásti, a to 
přeplátováním na původní části. Po zhotovení kontralatí byla položena nová krytina – pálená 
bobrovka, na kterou bylo instalován dostatečný počet protisněhových háků – 2 ks/m2. 

Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov s finančním přispěním 
Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje pro rok 2019.   

 

Zhotovitel akce:   Milan Szabo, Česká Lípa 
Realizace:   06/2019 – 11/2019 
Profinancování akce:  1,3 mil. Kč 
z toho dotace:   0,5 mil. Kč 
 
 

   
stav krokví východní části střechy       stav (ne)existence římsy a pozednice 
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doplnění římsy 
 

 
po dokončení 
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2. Křížová cesta Království – Obnova kaple Božího hrobu 

Křížová cesta v Království u Šluknova se nachází na svahu pod vrcholem kopce Křížový vrch, 
severně od obce Království. Byla vybudována za pátera Václava Karla v roce 1859, tři roky po 
oslavách 100. výročí dokončení křížové cesty ve Šluknově. Je vybudována po vzoru 
šluknovské křížové cesty.  

Město Šluknov se snaží již od roku 2014 obnovit celý areál křížové cesty, která byla v té době 
skoro zaniklá. Po obnově kaple Bičování Krista v roce 2016 a navrácení kaplí zastavení, 
včetně zhotovení kopií reliéfů z těchto zastavení v roce 2017, se v roce 2018 obnovila kaple 
Žaláře Krista.  

V roce 2019 se při celkové obnově areálu zahájily práce na obnově kaple Božího hrobu. Tato 
kaple je největší a se svojí věžičkou (sanktusníkem) je i stavbou nejvyšší. Při vyklízení stavební 
suti po propadnutí klenby, střechy a částečně i zdí byla nalezena socha Krista. Ta bude 
restaurována v roce 2020 tak, aby při plánovaném žehnání byla opravená kaple kompletní, 
tzn. včetně sochy. 

Při samotné obnově kaple bylo nutné dozdít obvodové zdivo, vytvořit nově římsy, vyzdít klenbu 
a zhotovit kompletně krov, věžičku, střešní plášť z břidlice a klempířské prvky. U nových dveří 
a oken byly zhotoveny kovářské mříže. V roce 2020 bude kaple dokončena fasádou, 
dokončením vnitřní podlahy a výmalbou omítek. V exteriéru budou zhotoveny drenáže a odvod 
dešťových vod od objektu kaple. 

 

Zhotovitel akce:   SIOPS, spol.s r.o., Vilémov 
Realizace:   09 – 12/2019 (1. část) 
Profinancování akce:  1,341 mil. Kč (z toho v roce 2019 profinancováno 944 tis. Kč) 
z toho dotace:   345 tis. Kč 
 

    
stav kaple po vyklizení sutě 
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zdění klenby a římsy         instalování sanktusníku (věžičky) a krytina 
 

   
čelní pohled na kapli        nalezená socha Krista v sutinách 
 
 

 
DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 
 

1. Restaurování vnitřních maleb kostelíku sv. Jakuba v Císařském 

Vlivem času a zejména dlouhodobému zatékání došlo k degradaci nádherných vnitřních maleb 
na klenbách (stropu) kostelíku. Odbor rozvoje a ŽP se dohodl na provedení odborných prací 
– sanování, zajištění a doplnění maleb se studenty – budoucími restaurátory - Akademie 
výtvarných umění v Praze. Město Šluknov tak hradiloo pouze cestovné a materiál. Práce 
probíhaly v průběhu let 2018 - 2019. Původní malby byly zafixovány, zpevněny, odstraněny 
plísně a domalovány do původního stavu.  

V nice nad vchodem byla zrestaurována socha sv. Jakuba. 
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Zhotovitel akce:   AVU Praha 
Realizace:   07/2018 –  11/2020 
Náklady akce:   180 tis. Kč 

   
původní stav maleb        malby po restaurování 
 

   
detail          socha sv. Jakuba po restaurování 

 

2. Obnova kříže v Rožanech (u paní Posedělové)   

Město Šluknov má na svém katastru několik desítek křížů – jsou to drobné sakrální památky, 
tiší svědkové naší minulosti, kterou se snažíme oživit, připomenout si a zanechat v řádném 
stavu pro další pokolení. 

Jedním z těchto křížů je i velice hezký kříž, který je sice nyní litinový, ale před opravou na 
přelomu 19. a 20. stol. byl železný. Křížek je také zajímavý svým umístěním ve svahu, kdy 
k němu návštěvník musí vystoupat po několika schodech. Taktéž sokl kříže má pro naši oblast 
nezvyklé ztvárnění. Datum vzniku křížku se váže k výstavbě bývalého mlýna (dnes č.p. 149), 
a to v roce 1791. 
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Na obnovu křížku byla poskytnuta dotace Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje a také z Nadace 
ČEZ 

Zhotovitel akce:   BcA. Jan Fedorčák, Česká Lípa 
Realizace:   04/2019 – 10/2019 
Profinancování akce:  170 tis. Kč   
z toho dotace:   160 tis. Kč 
 

   
stav kříže před obnovou                                    po obnově 
 

   
detail kamenických prací        detail kovářských prací 
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3. Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fukově   

Město Šluknov zpravidla u příležitosti pravidelného setkání rodáků a jejich potomků se 
současnými představiteli a obyvateli města každý sudý rok ve Fukově „oživuje“ po kouskách 
jednotlivá místa této velmi specifické části našeho města s poutavou historií. V letech 2018 - 
2019 jsme připravili obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla zhotovena jako školní 
úkol studentů – budoucích sochařů – AVU Praha. V roce 2018 studenti zahájili své práce a 
současně byl na místo navrácen žulový sokl a upraveno bezprostřední okolí. Samotné 
odhalení sochy proběhlo 16.5.2019, přesně 130 let od odhalení původní sochy od Leopolda 
Zimmera. Autorem vítězného návrhu (který vybrali na tradičním setkání v srpnu 2018 samo 
rodáci z Fukova jejich potomci) je Petr Štalzer. 

 

Zhotovitel akce:   AVU Praha 
Realizace:   07/2018 – 05/2019 
Profinancování akce:  283 tis. Kč (z toho v roce 2019 profinancováno 172 tis. Kč)   

 

 

 
původní stav lokality 
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studenti AVU při práci 
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hotová socha sv. Jana Nepomuckého 

 

 

4. Neinvestiční dotace města Šluknov na opravy fasád a střech v MPZ 

Městská památková zóna je ve městě Šluknov vyhlášena již od roku 1992. Stát, potažmo 
Ministerstvo kultury přispívá na zachování autentičnosti a rázu památkové zóny pouze na 
kulturní památky. Město Šluknov se rozhodlo o možnosti neinvestičních dotací na obnovy 
fasád a střech u všech objektů v této zóně. Výsledkem by mělo být zachování historických a 
architektonických hodnot v území, zlepšení vzhledu této části města a zvýšení turistické 
atraktivnosti města v očích turistů, ale i občanů města. 

V roce 2019 proběhl již 2. ročník dotací, kdy bylo vlastníkům objektů vyplaceno 250 tis. Kč na 
opravu 9 fasád a 1 střechy. Bohužel se nepovedlo všechny opravy z důvodu vytížení 
řemeslníků realizovat – žadatelé tedy opětovně požádali pro rok 2020. 

 
.  
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T.G.Masaryka č.p. 625 

 
nám. Míru č.p. 348 
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

1. Dokončení chodníku na Rumburské ulici 
 
Podobně jako v předchozích letech, podařilo se i v roce 2019 výrazně pokročit v budování 
dopravní základní dopravní infrastruktury města - a sice chodníků zajišťující bezpečnost 
chodců podél nejfrekventovanějších komunikací. Zřejmě nejviditelnější akcí bylo dokončení 
chodníku v Rumburské ulici v úseku od restaurace Bohemia až k železničnímu přejezdu. Nový 
300 metrů dlouhý chodník je doplněn zcela novým veřejným osvětlením a výsadbou dřevin. 

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2018 – 06/2019 
Profinancování akce:  1,806 mil. Kč 
Z toho dotace:   1,68 mil. Kč 
   

   
pláň pro nový chodník         osazení obrub 
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nové lampy veřejného osvětlení       chodník po dokončení 
 
 
 

2. Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království 

Stávající chodník ze Šluknova do Království doposud končil u budovy městské ubytovny, dále 
již především obyvatelé domů stojících podél hlavní silnice v Království museli absolvovat 
obzvláště za tmy poměrně nebezpečnou cestu podél po úzké krajnici. Nový chodník, který byl 
financován ze dvou zdrojů (byl proto rozdělen na dvě etapy – od ubytovny po odbočku ke 
konírně a od odbočky ke kostelu) – Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného 
regionálního operačního programu je dlouhý celkem téměř 1.200 metrů, široký 1,5 metru. Jeho 
součástí je i odvodnění, nové provedení autobusové zastávky Království, Jednota a několik 
míst pro přecházení včetně svislého a vodorovného značení.  

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   10/2018 – 07/2019 
Profinancování akce:  5,1 mil. Kč (z toho v roce 2019 2,4 mil. Kč) 
Z toho dotace:   4,3 mil. Kč (z toho v roce 2019 2,02 mil. Kč) 
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odvodnění chodníku         úprava křižovatky ve střední části chodníku 
 
    

 
napojení nového chodníku na původní u ubytovny 
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3. Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 

I v roce 2019 jsme pokračovali v nově nastoleném trendu – celoplošných opravách 
kompletních ulic formou pokládky nového asfaltového povrchu. Opravy byly rozprostřeny do 
většiny katastrů města s převahou trvale obydlených domů, a sice do následujících lokalit – 
ulice Židovská ve Šluknově, Království (pod restaurací Jitrovník, pod městskou ubytovnou, nad 
a okolo okálů) Císařský (cesta k vlakové zastávce a cesta pod Bytexem A). Celkem byly 
opraveny komunikace o ploše více než 5.500 m2. 

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2019 – 06/2019 
Profinancování akce:  3,224 mil. Kč  
 

    
obnovený propustek pod Jitrovníkem 
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asfaltování komunikace v Království 
 

 
nový povrch komunikace v Císařském 
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4. Stavební úpravy autobusové zastávky Benar 

V průběhu léta a začátku podzimu prošla výraznou proměnou křižovatku ulic Tovární a 
Královská, kde přijíždějící směrem od Jiříkova vítala ve Šluknově nevzhledná plechová bouda 
autobusové zastávky a řada děr. Pro místní byla známá křížením autobusů, ke kterým 
docházelo vždy v celou hodinu, kdy se někdy i na pár minut stala křižovatka zcela 
nepřehlednou a někdy i neprůjezdnou.  
 
Za tímto účelem byla již v roce 2017 zpracována projektová dokumentace pro úpravu celého 
prostoru s hlavním cílem – zřídit oboustrannou autobusovou zastávku a stojící autobusy zcela 
dostat mimo průjezdní profil komunikace. Po získání stavebního povolení a přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1,8 mil. Kč mohla být akce letos 
realizována. Součástí kromě dopravního řešení je i zcela nový povrch celého prostoru 
křižovatky, adekvátní veřejné osvětlení, nový přechod pro chodce, nová čekárna zastávky a 
výsadba zeleně.  

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   02/2019 – 09/2019 
Profinancování akce:  4,15 mil. Kč  
Z toho dotace:   1,71 mil. Kč 
 
 

   
zahájení prací 
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kontrola stavby vedením města 
 

 
finální stav 
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5. Úprava veřejného prostranství v ulici Budišínská 

Již delší dobu máme připravenou investiční akci na úpravu veřejného prostranství 
v Budišínské ulici, pod přejezdem proti bývalému krámku. Součástí bude zřízení šesti 
parkovacích míst, části chodníku, vyasfaltování celého prostranství a stání pro kontejnery. 
V loňském roce byla provedena nutná podmíněná investice – přeložka stávajícího vedení 
sdělovacích kabelů. O dokončení realizace bude rozhodnuto v průběhu roku 2020 dle finanční 
situace města. 

Zhotovitel akce:   CETIN a. s. Praha 
Realizace:   09/2019 – 11/2019 
Profinancování akce:  129 tis. Kč 
 
 

   
stav prostranství po provedení přeložky 
 

 
návrh řešení z projektové dokumentace 
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6. Dokončení cesty po hrázi Olexova rybníka 

V roce 2017 byly provedeny zemní práce na cestě po hrázi Olexova rybníka (který byl poté 
panem Karlem obnoven a napuštěn napuštěn) a o dva roky poté se podařilo dokončit 
zpevněný povrch ze zámkové dlažby. Chodci a cyklisté (v době, kdy ještě není hotova 
dostavba cyklostezka) tak již nemusí absolvovat nebezpečnou cestu po krajnici a mohou 
bezpečně dojít až ke státní hranici odděleně od silnice. 

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov 
Realizace:   07/2019 – 09/2019 
Profinancování akce:  328 tis. Kč 
 

   
původní stav cesty před dlážděním    před dokončením prací 
 

 
stav po dokončení 
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7. Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše 

V roce 2019 byla hodně viditelnou akcí ve městě rekonstrukce silnice ze Šluknova do 
Lobendavy prováděna Ústeckým krajem. V koordinaci s touto stavbou byla provedena i první 
část dlouho připravované akce rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Dr. E. Beneše. 
V souběhu se silnicí byly osazeny nové či obnovené obrubníky, které bezpečně oddělili trasu 
pro pěší od silnice. Samotný povrch chodníku bude dokončen v roce letošním, s přispěním 
dotace IROP. 

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov 
Realizace:   06/2019 – 07/2019 
Profinancování akce:  610 tis. Kč 
  
 
 

    
osazování obrubníků         po osazení obrub s provizorním dosypáním 
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8. Obnova povrchu ve Fibichově a Husově ulici 

V loňském roce probíhala ve městě kromě našich akcí i řada investic jiných subjektů. Takovou 
byla i rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Fibichova a Husova. Součástí akce byla i 
obnovu povrchu, která byla po domluvě se zhotovitelem prováděna nejen v rozsahu výkopu, 
ale v celé šíří komunikace s tím, že město doplatilo pouze práce prováděné právě mimo výkop. 
Výsledkem tak byl nový povrch v celé ulici, do kterého nebude nutné roky zasahovat. 

Zhotovitel akce:   UVOK s. r. o. Praha 
Realizace:   06/2019 – 07/2019 
Profinancování akce:  482 tis. Kč 
 
  
 

 
asfaltování komunikace 
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nový povrch Fibichovy ulice 
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9. Oranžové přechody v ulici T. G. M. 

Asi málokterému Šluknovákovi unikla realizace nových, resp. obnovených přechodů pro 
chodce v ulici T. G. Masaryka – konkrétně u základní školy a za knihovnou. Zcela nový 
přechod za knihovnou byl zřízen z podnětu zastupitelů města (vysoká frekvence chodců 
zejména ve směru od sídliště k vlakovému nádraží), přechody u základní školy byly upraveny 
na základě podnětu Policie ČR. Nové přechody jsou nově zcela bezbariérové, bezpečně 
umístěné a zejména nasvětlené. Sloupy osvětlení jsou atypické oranžové barvy z důvodu 
vyhovění podmínkám Nadace ČEZ, od které jsme na realizaci nasvětlení přechodů obdrželi 
příspěvek ve výši 120.000 Kč, kterého si velmi vážíme a bez kterého by bylo problematické 
celou akci finančně zvládnout. 

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov 
Realizace:   11/2019 – 12/2019 
Profinancování akce:  600 tis. Kč 
Z toho dotace:   120 tis. Kč 
 

   
úprava chodníků pro nové přechody        dláždění ploch 
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hotový přechod za knihovnou 
 

 
hotový přechod u ZŠ za večera 
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10. Dílčí opravy komunikací ve městě 

Vedle několika větších akcí byla v roce 2019 řada oprav převážně štěrkových komunikací a 
lokálních oprav místních komunikací, napříč všemi katastry.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   02/2019 - 11/2019 
Profinancování akce:  500 tis. Kč 
 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ 
 

1. HERNÍ PRVKY u jídelny ZŠ 

Město Šluknov v kooperaci s vedením ZŠ Šluknov zajistilo finanční dar pro instalaci herních 
prvků za jídelnou ZŠ. Prvky by měly sloužit především pro malé žáky ZŠ a družinu ZŠ. 

Nalezneme zde lavičku, odpadkový koš, lanovou pyramidovou prolézačku a xylofon. Doufáme, 
že v dalších letech tyto prvky rozšíříme. 
 
Zhotovitel akce:   Hřiště hrou s. r. o. 
Realizace:   01/2019 – 03/2019 
Profinancování akce:   130 tis. Kč   
Z toho dar:   100 tis. Kč 
 

    
prolézačka PYRAMIDA         XYLOFON 
 
 

2. Dětská hřiště ve městě 

Město Šluknov provozuje ve městě již několik dětských hřišť: v Lužické ul, v Sokolské ul., na 
Budišínské ul., v Království a v Císařském. Každým rokem je nutná pravidelná prohlídka a 
údržba, jejich oprava, či zlepšení. 

Na hřišti v Císařském se doplnil celoobvodový plot pro zvýšení bezpečnosti a zamezení 
vnikání psů a slepic, v Království se doplnily dopadové plochy u prvků, kde jsou potřeba a na 
všech hřištích se obnovily a doplnily Návštěvní řády. Na všech hřištích se provádí pravidelná 
údržba. 
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Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   01/2019 – 11/2019 
Profinancování akce:   234 tis. Kč   
 

    
realizace dopadových ploch na DH Království  
 

 
oplocení DH Císařský  
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PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

1. Revitalizace areálu bývalého pivovaru 

Na konci roku 2018 rozhodla Rada města o způsobu dalšího nakládání s městskými 
brownfieldy (bývalou sladovnou, sokolovnou a kinem), přičemž jako priorita k řešení byla 
stanovena sladovna, pro níž máme z téhož roku zpracovanou podrobnou studii následného 
využití a je k dispozici dotační titul, který umožňuje z 80 % financovat přestavbu z dotačních 
zdrojů. Proto byla počátkem roku 2019 zadána ke zpracování projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení. Akce již byla schválena všemi dotčenými orgány a nyní již jen čekáme 
na podání žádosti o dotaci s tím, že plánované zahájení stavby je na jaře roku 2021. 

 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   01/2019 – 01/2020 
Profinancování akce:   2,174 mil Kč (z toho v roce 2019 investováno 1,25 mil. Kč) 
 

 
výňatek z PD 
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2. Dětské dopravní hřiště 

V rámci změny územního plánu byla jednou z nově vymezených ploch plocha pro dětské 
dopravní hřiště pod Obvodním oddělením Policie ČR v Sokolské ulici. Proto jsme zadali ke 
zpracování projektovou dokumentaci, na základě které bude moci být dopravní hřiště 
realizováno. Součástí bude i úprava stávajícího parkoviště na živelné ploše vedle stadionu a 
úprava zeleně. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   02/2019 – 02/2020 
Profinancování akce:   285 tis. Kč (z toho v roce 2019 investováno 22 tis. Kč) 
 

 
výňatek z PD 
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3. Dokončení chodníku v Budišínské ulici 

Budišínská ulice je poslední skutečně frekventovanou komunikací, která až na malý kousek 
vedle dětského hřiště, není vybavena chodníkem. Je tomu tak zejména z důvodu stísněných 
podmínek, kde není vůbec jednoduché normový chodník vybudovat. Přesto se podařilo (až na 
krátký úsek před a za železničním přejezdem) řešení nalézt. Chodník tedy bude stavebně 
povolen a připraven od roku 2021 k realizaci.  

 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   02/2019 – 02/2020 
Profinancování akce:   241 tis. Kč (z toho v roce 2019 investováno 24 tis. Kč) 
 
 

4. Obnova zeleně Křížové cesty v Království 

Součástí dokončované obnovy křížové cesty v Království je i obnova zeleně, která sice jako 
celek není v havarijním stavu, ale vyžaduje jistý zásah. Za tímto účelem tak byl vypracován 
projekt, který řeší návrh stromů k odstranění, k ošetření a dřeviny k dosadbě. 
 

Zhotovitel akce:   Ing. Iva Jaburková 
Realizace:   01/2019 – 07/2019 
Profinancování akce:   30 tis. Kč  
 

 
výňatek z PD 
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5. Revitalizace zeleně na hřbitově v Království 
 
Město se stalo v roce 2018 vlastníkem hřbitova v Království. Jako přislib zejména obyvatelům 
této místní části jsme při koupi uvedli, že každoročně budeme investovat prostředky na jeho 
obnovu. V prvním roce byl zpracován pasport, včetně zaměření a zároveň také projekt obnovy 
zeleně. Jeho součástí je kácení dřevin, ošetření ponechaných stromů, návrh kompletně nové 
výsadby a obnova obrubníků podél středové cesty. Jelikož realizace obnovy zeleně byla 
občany města vybrána v rámci participativního rozpočtu vybrána k realizace, bude celá akce 
již letos dokončena. 
 

Zhotovitel akce:   Ing. Iva Jaburková 
Realizace:   01/2019 – 07/2019 
Profinancování akce:   30 tis. Kč  
 

 
výňatek z PD 
 

6. Cyklostezka Šluknov-Fukov 

Město se v roce 2017 stalo vlastníkem komunikace do Fukova a jeho budoucím záměrem je 
přestavba této bývalé krajské komunikace na cyklostezku, která by byla na hranicích přímo 
napojena na tzv. Spreewaldskou cyklostezku vedoucí až do Berlína. Zbytek šíře komunikace 
bude zachován jako účelová komunikace pro lesní a zemědělskou techniku. Akce bude 
vzhledem k celkové finanční náročnosti rozdělena na třech etap, přičemž první bychom rádi 
v závislosti na získanou dotaci realizovali v roce 2021. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   02/2018 – 01/2019 
Profinancování akce:   502 tis. Kč (z toho v roce 2019 investováno 142 tis. Kč) 
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MĚSTSKÁ ZELEŇ 
 

1. Květinová pyramida na náměstí Míru 

Jelikož se řada úsporných opatření, ke kterým město muselo v roce 2019 přistoupit, dotkla i 
městské zeleně, kde byla realizována především běžná údržba. Z nových věcí stojí na prvním 
místě nepochybně zakoupení a osázení květinové pyramidy, která výrazně zkrášlila náměstí 
Míru. Osázena byla v prvním roce několika desítkami různých druhů květin. 

 

Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    05/2019 
Profinancování akce:   56 tis. Kč 
 

    
osazování pyramidy 
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v plném květu 

 

2. Ošetření stromů na katastru města 

V letošním roce nebylo realizováno ošetření památných stromů, přesto jsme se především 
v rámci údržby věnovali řezům stromů, v souladu s plánem péče. Především řezy na hlavu a 
zdravotními řezy bylo ošetřeno celkem 22 dřevin. 

 

Zhotovitel akce:  Ing. Miloslav Wach, Liberec, Technické služby Šluknov 
Realizace:    02/2019 – 10/2019 
Profinancování akce:  136 tis. Kč 
 
 
 

3. Dílčí výsadby zeleně na katastru města 

Jak jsme již nastínili v úvodu kapitoly, na nové výsadby zeleně byl rok 2019 velmi chudý (stejně 
jako v předchozích letech – podstatným důvodem je i dlouhotrvající sucho, kdy je nutné 
prostředky investovat zejména do údržby stávající zeleně). Proto nebyla založena žádná 
výrazná plocha – za zmínku stojí pouze nové plochy zeleně realizované jako doplněk úprav 
autobusové zastávky Benar. 

K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či neperspektivních. 
Celkem jich v roce 2019 bylo pokáceno 116, všechny v souladu se zpracovaným pasportem 
zeleně. 

V roce 2019 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 

• Dosadby keřů na nám. Míru 

• Výsadba krátké aleje jabloní od vlakové zastávky v Císařském k Zeckelovu kříži 
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• Náhrady za skácené dřeviny v zámeckém parku 

• Výsadba živého plotu z tůjí v areálu ZŠ Žižkova 

• Náhrada živého plotu za odstraněný při stavbě chodníku v Království 

• Krátká dubová alej podél nového chodníku na Rumburské ulici 
 

Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    04/2019 – 10/2019 
Profinancování akce:   107 tis. Kč 
 

    
nový živý plot v areálu ZŠ Žižkova        dosadba v zámeckém parku 
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zeleň u autobusové zastávky Benar 
 
 

4. Zahradnické, udržovací a úklidové práce 

V průběhu roku 20119 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici na pomoc při 
zahradnických, udržovacích a úklidových prací – práce paní Zítkové byla velikým přínosem.  
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2019 

Odbor rozvoje a životního prostředí zajišťuje agendu odpadů jak po stránce administrativní, 
tak po stránce praktické.  
 

1. Partneři města 
Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2019 byly firmy: 
- Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
- SEVEROSEPAR, s. r. o. 
- EKO-KOM, a. s. 
- Elektrowin 
- Asekol  
- Ekolamp 
- Ecobat 
- DIMATEX CS, spol. s r. o.  
- Dušan Štícha 

 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 

- zajišťují pro město Šluknov svoz směsného komunálního odpadu, vytříděných složek 
komunálního odpadu a také svoz biologicky rozložitelného odpadu  

- zajišťují úklid města – komunikací, veřejných prostranství, svoz odpadů z odpadkových 
košů, likvidují černé skládky 

- provozují sběrný dvůr 
- provozují kompostárnu 
- http://www.mesto-sluknov.cz/cz/582-technicke-sluzby-sluknov.html  

 

EKO-KOM, a. s.  
- provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů. Výrazně podporuje sběr 

vytříděných složek komunálního odpadu. Zdarma poskytuje městu kontejnery na tříděný 
odpad. Na základě čtvrtletních výkazů finančně přispívá k zmírnění nákladů města na 
zajišťování třídění odpadů.  

- http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu 

 
Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat  
- firmy zapojené do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Město Šluknov 

vytvořilo ve sběrném dvoře místo zpětného odběru elektrozařízení. Zpětně odebírá každé 
elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti. tedy jednak od 
občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob. Odvoz, recyklaci, likvidaci 
sebraných elektrozařízení zajišťují na své náklady výše uvedené firmy. Za možnost 
užívání sběrného místa i za služby s tím spojené poskytují městu Šluknov finanční 
příspěvek na podporu sběru – viz kapitola finance.  

- http://www.elektrowin.cz/;   
- http://www.asekol.cz/;  
- http://www.ekolamp.cz/; 
- http://www.ecobat.cz/ 

 

2. Produkce odpadů 

V roce 2019 vyprodukovali občané města celkem 2.948,47 t odpadů, což je o 1.158,21 t méně 
než v roce 2018. Hlavním důvodem je vyjmutí kovů z výkupen z evidence města (384,54 t) a 
dále výrazné snížení produkce objemného odpadu 249,3 t a také snížení produkce ostatních 
odpadů 

 

http://www.mesto-sluknov.cz/cz/582-technicke-sluzby-sluknov.html
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu
http://www.elektrowin.cz/
http://www.asekol.cz/
http://www.ekolamp.cz/
http://www.ecobat.cz/
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Z toho:    odpady odevzdané odpady odevzdané  odpady ve Šluknově 
                                              v OH města           u jiných subjektů  celkem 
 
Odpady z domácností  1.333,69 t       0,00 t  1.333,69 t 
Objemný odpad       439,81 t     0,00 t     439,81 t 
Papír          66,44 t             91,55 t     157,99 t  
Kompozitní obaly (tetra-pack)       0,27t    0,18 t         0,45 t  
Barevné sklo         39,44 t       0,00 t       39,44 t 
Bílé sklo         15,74 t          0,00 t       15,74  t 
Plast          75,51 t             16,65 t        92,16 t 
Biologicky rozložitelný odpad   821,23 t    0,00 t       821,23 t 
Kovy            0,31 t            349,36 t                 349,67 t 
Textil            0,00 t     7,57 t          7,57 t 
Stavební suť      150,36 t    0,00 t      150,36 t 
Ostatní odpady vytříděné             5,67 t    0,00 t                      5,67 t 
ve sběrném dvoře  
 

3. Nádoby 

Ve Šluknově bylo v roce 2019 průměrně sváženo celkem 1.607 ks  svozových nádob 
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 53 ks 
kontejnerů o objemu 1100 litrů. 

Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2019 pronajímalo celkem 1.489 
ks nádob na komunální odpad a 41 ks kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu. 
Pro většinu rekreantů město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2019 jich bylo vydáno 
935 ks.   

V roce 2019 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli 
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se 
zapojilo 349 domácností mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz 
probíhal od března do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 4.778 nádob.  

 

4. Tříděný odpad 

V roce 2019 bylo ve městě vyčleněno 29 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“ – místa, 
kde jsou usazeny kontejnery na tříděný odpad. Téměř ve všech jsou umístěny 3 komodity 
odpadů – papír, sklo, plast. Na 12 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo. Celkem je 
rozmístěno 129 kontejnerů. 

Kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM, a. s., která 
je městu poskytuje zdarma, Technických služeb Šluknov spol. s r. o. v rámci pronájmu  
a zbývající jsou ve vlastnictví města Šluknova.  

Společnost EKO-KOM, a. s. nádoby městu poskytuje s podmínkou, že nedojde k nahrazení 
stávajících nádob, ale bude rozšířena stávající síť. Po sedmi letech užívání poskytnuté 
kontejnery přecházejí do vlastnictví města.  
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nové sběrné místo Nové Hraběcí 
 

Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je svoz 
vytříděných složek komunálního odpadu, zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, žlutých na pet 
lahve, oranžových na kompozitní obaly a zelených na drobné kovy. Svoz je pořádán 1 × za 2 
měsíce na vyznačených trasách. Informace o svozu všech vytříděných složek odpadů jsou 
uváděny v „Ekologickém kalendáři“, který je mj. k dispozici i na webových stránkách města 
www.mesto-sluknov.cz. 
 
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD  

Město Šluknov již čtvrtým rokem pokračuje v intenzivním sběru biologicky rozložitelného 
odpadu. Občané mohou biologický odpad rostlinného původu odkládat nejen do uvedené 
kompostárny, ale také do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. V roce 2019 občané 
užívali již 349 ks těchto nádob. Sebráno bylo celkem 821,23 tun bioodpadů z domácnosti.  

Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno 
569,24 tun.  
 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Na území města Šluknova jsou rozmístěny kontejnery, kam občané mohou odložit drobná 
elektrozařízení, např. fény, mixery, rádia, strojky, elektronické hračky apod., kterých se hodlají 
zbavit. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Asekol, a. s. a města Šluknova (kontejnery s logem 
Elektrowinu).  

Malé kontejnery byly v roce 2019 rozmístěny ve 3 lokalitách města Šluknova: u marketu 
TESCO, vedle prodejny potravin D+S na náměstí a na Sídlišti před č. p. 1006. 

V kontejnerech Asekol, a. s. skončilo 3.506,00 kg bílé techniky a ostatních elektrozařízení, a 
81 ks TV a monitorů  

http://www.mesto-sluknov.cz/
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Firma Elektrowin, a. s. má v areálu Technických služeb, spol. s r. o. přistaveny 2 velké 
skříňové kontejnery, do kterých mohou občané odkládat i větší elektrozařízení, např. ledničky, 
pračky, apod. Do všech (velkých i malých) kontejnerů občané předali zařízení o celkové váze 
27.793 kg. 
 
SBĚR TEXTILU 

V roce 2019 měli i nadále občané města Šluknova možnost třídit také textil. 4 bílé kontejnery 
na sběr textilu jsou umístěny vedle Pizzerie v ul. Zahradní, v ul. Svojsíkova – před domovem 
důchodců, na Sídlišti před č. p. 1006 a v areálu Technických služeb Šluknov, spol. s  r. o. 
Občané zde mohou odložit nepoužívaný textil. Ten je pak dále předáván k dalšímu využití, 
např. charitě apod. V případě, kdy nemůže být užíván k původnímu účelu, dojde k jeho 
zpracování na čistící hadry apod. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Dimatex, která zároveň 
zajišťuje jejich svoz a další zpracování. V toce 2019 občané vytřídili 7.570 kg textilu což je o  
2,66 tuny méně než v loňském roce.  
 

5. Soutěž 

Ve školním roce 2018 - 2019 probíhal v Základní škole J. Vohradského 16. ročník soutěže  
ve sběru PET lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se Základní školou  
J. Vohradského a Technickými službami města Šluknova, spol. s r. o. 

Ve školním roce 2018 - 2019  žáci prvního stupně sebrali 157.640 ks pet lahví, tj. 7.590 kg ve 
3383 pytlích.  To je o 18.524 ks více než v loňském roce 

V 15. ročníku soutěže došlo ke změně pravidel, kdy zůstala pouze jedna kategorie a to 
kategorie tříd. V 15. ročníku došlo k mírnému poklesu sebraných pet lahví, avšak v 16. ročníku 
došlo k opětovnému navýšení. Je potěšující, že děti dokážou soutěžit také v zájmu kolektivu. 
I v roce 2018 - 2019 zajišťovaly praktickou část soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, 
resp. zapisování bodů, učitelky základní školy. Svozová firma Technické služby Šluknov, spol. 
s  r. o. každé pondělí prováděla bezplatný svoz a pro závěrečné vyhlášení výsledků zajistily 
sladkou odměnu v podobě dortů pro první tři oceněné třídy. Město Šluknov jako hlavní 
organizátor celou soutěž finančně podporuje. Za získané odměny si třídy užijí společné chvíle 
na výletě nebo jiné zvolené aktivitě.  
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V soutěži obsadila třída 3.B, druhé místo 1. B a na třetím místě byla 5. A 
 
 

6. Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město 
V měsíci dubnu od 08. do 23. dubna 2018 se Město Šluknov spolu se spolky, organizacemi a 
sdruženími ve městě přidalo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. 
Cílem akce bylo uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků, rybníků, 
vlakových zastávek a lesů. města, kde sbírali odpadky. Sebralo se okolo 3,28 tuny odpadu.   
 
Odvoz odpadů zajistily Technické služby ve Šluknově. Náklady na likvidaci odpadů na 
skládkách hradí Město Šluknov, které celou akci zaštítilo.  

   
ukliďme Česko 
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pomáhali skoro všichni 
 
 
 

7. Den Země 

Také v roce 2019 se město Šluknov připojilo k oslavě svátku Dne Země. V zámeckém parku 
se 23. dubna 2019 sešli zástupci obalových firem a firem na zpětný odběr elektrozařízení jako 
jsou EKO-KOM a.s. , Asekol a Elektrowin, tak zástupci národního parku Českého Švýcarska, 
studenti Střední lesnické školy, chráněných dílen Kormidlo a Markétka, měst a Technických 
služeb Šluknov s.r.o., dámy z Kouzelných sklíček a dokonce i krámek s cukrovou vatou. 
Připravili si zde pro občany města Šluknova a především žáky mateřských a základních škol 
různé, kvízy, ukázky, soutěže, drobné dárky.  

Lesáci se představili s ukázkou dravých ptáků, zástupci města a Technických služeb Šluknov 
spol. s r.o. učili děti třídit odpad a následně si mohli vybarvit obrázky s ekologickou tématikou. 
Chráněné dílny Kormidlo a Markétka a dámy z Krásných sklíček nabídli návštěvníkům parku 
své ručně tvořené výrobky. Národní park České Švýcarsko na svém stanovišti seznámil 
návštěvníky s dravci (v tomto případě raději vycpanými), kteří v parku žijí a také měl připravené 
zajímavé a poučné kvízy.  
Této příjemné akce se zúčastnilo přibližně 500 převážně dětí a dospělých.  
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soutěže kolektivů 

 
výuka hrou… 

 
nové informace a ponaučení 
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8. Financování 

NÁKLADY 
zaokrouhleno, s DPH 

Svoz komunálních odpadů    4.212.693,13 Kč 
Nájem nádob na komunální odpad            231.161,33 Kč 
Svoz tříděného odpadu          628.641,75 Kč 
Nájem nádob na tříděný odpad             61.677,09 Kč 
Pytle na komunální odpad vč. svozu          2.179,00 Kč  
Svoz nádob s bioodpadem                                  236.272,10 Kč 
Sběrný dvůr - likvidace odpadů                   806.941,76 Kč 
Sběrný dvůr –  (obsluha, manipulace)        467.545 Kč Kč 
Sběrný dvůr – provoz        435.600,00 Kč 
Likvidace černých skládek                      5.809,32 Kč 
Černé skládky – (svoz, manipulace)              8.400,46 Kč 
Koše                  44.799,96 Kč 
Koše – (obsluha, doprava, manipulace)     320.891,75 Kč 
Uliční smetky         386.899,00 Kč 
Zpětný odběr elektrozařízení         28.319,00 Kč 
Odpady ze sídliště – objemný odpad       30.236,49 Kč 
Ukliďme Česko apod.            7.931,00 Kč 
 
 
Pneumatiky        0,00 Kč 
Nebezpečné odpady                           0,00 Kč 
Kompostárna         63.233,40 Kč 
Soutěž ve sběru PET lahví            31.000,00 Kč 
 
Odměny partnerským firmám                               11.878,00 Kč 

Partnerské firmy: výkupny Severosepar, s. r. o. a Dušan Štícha, Kovošrot s.r.o. Varnsdorf, 
zajišťují sběr vytříděných složek komunálního odpadu (papír, kov, případně plast) od fyzických 
osob. V roce 2019 tyto firmy fungovali mimo systém města Šluknova. 

Finanční prostředky na výplatu odměn spolupracujícím firmám jsou použity z příspěvku  
EKO-KOM, a. s., určenému na podobné účely. 

 

PŘÍJMY 
Poplatek od občanů města Šluknova  2.621.277,- Kč 
Poplatek od rekreantů ve Šluknově           159.720,- Kč 
Poplatek od ostatních původců (podnikatelů)             11.377,- Kč 
EKO-KOM a.s. odměna za třídění              638.053,- Kč  
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)       47.515,- Kč 
Nájem za umístění kontejnerů Dimatex         1.000,- Kč 
         
 
 

RYBÁŘSTVÍ 

Městský úřad ve Šluknově je orgánem státní správy v oblasti vydávání rybářských lístků. 
Tuto povinnost mu ukládá novela zákona č. 99/2004 Sb. 
V roce 2019 vydal Odbor rozvoje a životního prostředí 68 rybářských lístků. 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

1. Městské studny 

V roce 2019 byly dne 02.05. 2019 odebrány vzorky vody z městských studní. Výsledky rozborů 
byly kolísavé. V některých studnách se zlepšily, v jiných naopak zhoršily. Velmi dobře dopadl 
rozbor studny na Královce. Voda v této studni vykazovala vysokou kvalitu s nulovými 
hodnotami mikrobiologických požadavků na kvalitu vody. Také v Rožanech dopadl rozbor 
velmi dobře. Pouze v případě počtu kolonií byl mírně zvýšený výskyt. Nutno podotknout, že se 
jedná o ukazatel, který je ovlivněn teplotou vzduchu (tím i vody), vlhkostí, tlakem apod. Jedná 
se tedy o ukazatel kolísavý. Také ve studni v Království nedopadl rozbor nejhůře. Sice bylo 
zaznamenáno mírné překročení ukazatele u koliformních bakteriích. Nejednalo se však o 
nebezpečné množství.  

Oproti předcházejícím letům zde došlo k výraznému zlepšení. Již pravidelně nejhorší rozbor 
vody byl naměřen ve studni v Kunraticích. Ve všech ukazatelích byly vysoko překročeny 
všechny mikrobiologické ukazatele. Studna byla v minulosti zrekonstruovaná a vyčištěná, 
avšak tím, že zdroj je evidentně napájen vodou povrchovou a zároveň nedochází k jeho 
pravidelnému odčerpávání, dochází k přemnožování bakterií. I přes pravidelnou dezinfekci 
není možné v této studni zajistit pitnou vodu. Z tohoto důvodu je na studni připevněna tabulka 
s informací, že voda není pitná.  

V roce 2019 byl proveden také rozbor vody v kašně na ul. Dr. E. Beneše (u Hoggy). Výsledky 
dopadly naprosto katastrofálně. Nepodařilo se zjistit co bylo příčinou tak zhoršené kvality vody. 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o studnu a nelze tak zajistit její opravu, údržbu ani dezinfekci, 
byl tento zdroj pouze označen tabulkou, že voda není pitná. Město Šluknov nadále hledá 
příčinu zhoršení kvality vody v kašně. Pokud i další rozbory v roce 2020 budou vykazovat 
překročení mikrobiologických ukazatelů, bude se město snažit zajistit jiný, kvalitnější zdroj 
pitné vody, který by do kašny svedl tak, aby vodu v případě nouze mohli užívat občané jako 
vodu pitnou.  

 

 

2. Vodní nádrže a vodní toky 
 

Rekonstrukce rybníka Zezuláku 

I v roce 2019 jsme pokračovali v postupné rekonstrukci rybníka Zezuláku, resp. odvodu vod 
z něj. V této etapě jsme realizovali odbahnění rybníka samotného, kdy bylo ze dna odstraněno 
několik desítek kubíků nánosu a dále možná nejproblémovější úsek tzv. havarijního přelivu, tj. 
bezpečnostního odvodu vod v době, kdy již hlavní odtok protékající centrem města nemá 
dostatečnou kapacitu. V rámci prací bylo odkryto staré, nekapacitní potrubí křižující ulici 
Boženy Němcové a pod areálem bývalé VPZ. To bylo nahrazeno dostatečně dimenzovaným 
potrubím, které umožní bezpečný odtok vod (až do loňského roku docházelo k pravidelnému 
zaplavování sklepů okolních domů zejména při jarním tání a přívalových deštích). 

Zhotovitel akce: Technické služby Šluknov 
Realizace:    02/2019 – 03/2019 
Profinancování akce:  265 tis. Kč 
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začátek odbahňování Zezuláku 
   

 
před dokončením prací 
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rybník po napuštění 
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obnovované koryto pod areálem VPZ  
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3. Grilovací místo 
 
Na přelomu července a srpna 2019 poskytla a instalovala společnost Vitana a.s. městu 
Šluknov grilovací místo. Jedná se o gril, stůl, pracovní stůl a lavice, kde si občané města 
Šluknova a také jeho návštěvníci budou moci dle své chuti ugrilovat maso, klobásy a jiné 
potraviny. Místo, kde se mohou setkávat přátelé, žáci a studenti zde mohou utužit kolektiv, 
rodiny s dětmi zde mohou zakončit své procházky. Místo bylo vybudováno v těsné blízkosti 
dětského hřiště v Království. Jedná se o místo s krásnou vyhlídkou a v dosahu autobusové 
zastávky. Zřízení grilovacího místa vč. smluvních podmínek a organizačního zajištění prací 
zajistil odbor rozvoje a životního prostředí. Hodnota grilovacího místa činí 80.000 Kč. 
 

 
převzetí daru – grilovacího místa městem 
 

 
První grilování při slavnostním předání 
 
 
Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP 


