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Úvodní slovo
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok
2020. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu
Šluknov a schváleným rozpočtem. V roce 2020 ORŽP hospodařil více než třetinou celkového
objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních
investičních akcí ve městě.
Hodnocení roku 2020 je obtížné snad pro každou organizaci – bez ohledu na to, jakou činnost
vykonává či v které oblasti podniká. Pro města a obce tomu není jinak, jelikož pandemie
nemoci covid-19 zcela zásadně změnila naše chápání světa a fungování. U našeho odboru
došlo zejména k tvrdému nárazu ekonomickému, kdy jsme byli v podstatě ze dne na den
nuceni připravit pro vedení města podklady pro rozhodnutí, které investiční akce vyškrtnout či
odsunout. Naštěstí i díky následné finanční kompenzaci ze strany státu jsme většinu
naplánovaných investic nemuseli zcela rušit, ale spíše rozložit v čase. Nicméně o to tvrdší
dopad nás pak čeká v roce 2021, ale o tom až za rok…
Abychom však nehodnotili jen negativně, je třeba podotknout, že pro ORŽP se jednalo o
mimořádně úspěšný rok z hlediska získaných dotací. Těch jsme opět převážně ve vzájemné
spolupráci podali více než 10, s úspěšností nad 90 %. Celkem pak do rozpočtu města zásluhou
dotací získaných ORŽP doputovalo v roce 2020 téměř 17 mil. Kč, což v toto oblasti řadí
Šluknov mezi nejúspěšnější města v děčínském okrese.
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)
Jan Dvořák, DiS.
– odborný pracovník (veřejná zeleň, ochrana přírody a krajiny
Bc. Ladislav Čurgali. – odborný pracovník (správce komunikací, silniční hospodářství)
§ 2212 Cestovní ruch (turistický informační systém)
1.124.698 Kč
§ 2212 Silnice (opravy ulic)
6.963.300 Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, aj.)
4.950.130 Kč
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (opravy zastávek))
63.190 Kč
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)
49.970 Kč
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace)
78.140 Kč
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (zatrubněný potok Zezulák)
64.000 Kč
§ 3111 Mateřské školy (nové WC a úklidová místnost, EPC)
335.950 Kč
§ 3113 Základní školy (rekonstrukce jídelny, tělocvična, ZŠ Žižkova)
18.743.860 Kč
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (KC Království, sladovna)
5.722.610 Kč
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (kostelík)
311.160 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (stadion, osvětlení Budišínská) 2.609.530 Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)
524.200 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení (EPC, správa a údržba, VO Království)
3.394.710 Kč
§ 3632 Pohřebnictví (hřbitov Království zeleň, správa a údržba)
1.182.680 Kč
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
116.880 Kč
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
8.066.550 Kč
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
998.100 Kč
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biod, kompost)
1.051.700 Kč
§ 3742 Chráněné části přírody (tabule památné stromy a VKP)
11.580 Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, péče, výsadby)
4.737.960 Kč
Celkem výdaje v Kč
61.090.898 Kč
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INVESTICE
1. 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,
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. Částečně budou obnoveny i interiéry, a to zejména společné prostory –
šatna, vestibul za vstupem a před jídelnou samotnou, bývalé dílny a bezbariérové WC.
V roce 2019 byla provedena výměna oken, včetně jejich vnitřního začištění a zprovoznění
vzduchotechnické jednotky a odsávačů par v kuchyni. Z důvodu provozních a technických
problémů zhotovitele - Specialista, s.r.o., Varnsdorf byla vypovězena smlouva o dílo a
realizováno nové zadávací řízení, z něhož vzešel nový zhotovitel – společnost PSD.
V roce 2020 pokračovaly práce na další části – zhotovovaly se vnitřní úpravy vstupní haly,
šaten družiny, chodby ve 2.NP. Vznikly tak nové dlažby, podhledy, elektroinstalace, úklidová
místnost, bezbariérové WC, hrubá stavba přístavby výtahu pro imobilní osoby a zádveří vstupu
a byly započaty práce na zateplení obvodového pláště – zde se stihl zaizolovat sokl objektu
na východní, západní a jižní straně a zateplit fasádu bez omítky na východní a části jižní
straně.
Práce budou dokončeny na přelomu května a června 2021.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce :
Z toho dotace:

Specialista s. r. o. Varnsdorf, PSD s. r. o. Děčín
06/2019 – 05/2021
13,32 mil. Kč (z toho v roce 2020 profinancováno 4,16 mil. Kč)
6,03 mil. Kč (z toho v roce 2020 obdrženo 4,32 mil. Kč)

5

vstupní hala v objektu po dokončení

chodba ve 2. NP po dokončení
6

částečné zateplení jižní (vstupní) strany objektu

oprava místnosti šaten pro družiny (spolufinancování se ZŠ Šluknov)
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2. ZŠ Žižkova Šluknov - Vybudování bezbariérového přístupu
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov ve spolupráci s vedením ZŠ Šluknov zrealizoval akci, která
ve svém konečném výsledku splnila několik očekávání a potřeb pro provoz a fungování školy.
Hlavním úkolem a předmětem akce bylo zřízení bezbariérového přístupu k objektu a pohybu
v objektu. Přídanou hodnotou těchto úprav byla revitalizace prostranství před školou – vznikla
přístupová rampa, úprava schodiště a zpevněné plochy, brána a branka a nové plochy okrasné
zeleně. Uvnitř objektu pak v rámci tohoto cíle byly vybudovány 2 schodišťové rampy,
bezbariérové WC a byly provedeny úpravy centrální chodby spojující staré a nové křídlo
objektu. Došlo tak k odstranění nevhodně provedeného napojení původní budovy. Nová
chodba je nyní rovná a přehledná.
Dalším bodem dotační akce bylo zřízení školního poradenského pracoviště. To vzniklo
v prostorách bývalého bytu školníka a najdeme zde učebnu se zázemím, kancelář pracovníků
pro konzultace s rodiči a sociální zařízení.
Poslední částí akce pak byly stavební úpravy – tou nejvýznačnější je již zmiňované „narovnání“
spojovací chodby, což byl i statický oříšek, neboť se vynášela nosná zeď, která nese zeď i
v dalším patře. Dále byly doplněny velmi potřebné a chybějící sociální zařízení pro pracovníky
školy. Ve všech dotčených prostorech byly ve spolupráci s vedením školy vyměněny i
kompletní a dožilé inženýrské sítě – elektroinstalace, rozvod vody i kanalizace, a to včetně
nové vodovodní přípojky do objektu, úpravy kotelny pro vytápění nového pracoviště a dveřní
clony u vstupních dveří.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Děčínský stavební podnik s.r.o., Děčín
06/2020 – 09/2020
4,35 mil. Kč
2,83 mil. Kč
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nový přístup k objektu

nový přístup k objektu
9

spojovací chodba

nové schody se schodišťovou rampou
10

školní poradenské pracoviště - učebna
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3. Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově
Město Šluknov dlouhodobě plánovalo a postupně i realizovalo celkovou revitalizaci objektu
tělocvičny ZŠ Šluknov.
1. etapou bylo celkové zateplení objektu, které proběhlo v roce 2014. Práce obnášely zateplení
obvodového pláště a střechy, výměna všech oken a nová střecha a fasáda.
2. etapa byla taktéž realizována v roce 2014 a došlo k celkové revitalizaci zázemí tělocvičny –
byly tak nově opraveny chodby, sociální zařízení a šatny.
3. etapa proběhla v roce 2018 v rámci dalšího snižování energetické náročnosti objektu jakožto
součást projektu EPC, kdy bylo realizováno snížení podhledu velkého sálu tělocvičny
akustickými panely, do kterých se implementovalo osvětlení LED svítidly a nové topení na
principu sálavých panelů.
Po těchto zhotovených etapách už scházel jen poslední, avšak nejzásadnější krok – obnova
samotných sálů tělocvičen. Město Šluknov podalo žádost o dotaci na MMR ČR do programu
Podpora regionů 2019+ a bylo možné v roce 2020 realizovat.
Stavební práce řešily interiéry obou sálů tělocvičen vyjma stropů – kompletní vybourání
obkladů stěn i podlah. Velký sál dostal zcela novou podlahu s nášlapem z masivní bukové
sportovní palubovky JUNCKERS v tl. 22 mm, na stěnách jsou celobřezové desky z překližky,
kde je změna oproti původním tmavým deskám asi největší. Instalovány byly nové sítě,
světelná tabule, místo původního topení jsou osazeny lavičky, které zároveň tvoří mantinely
pro florbal. Na oknech západní fasády byly osazeny venkovní žaluzie jako zábrana proti svitu
zapadajícího slunce.
V malé tělocvičně byla provedena polyuretanová podlaha na pryžových pásech. Tímto se
docílila dostatečná měkkost podlahy pro cvičení fitness, aerobiku, jógy a obdobných odvětví
sportu. Samozřejmě i zde došlo k instalaci světlého obkladu z březových desek, zákrytů topení
a nových sítí na oknech.
Zhotovitel akce:
Realizace:

Tělocvična ZŠ – společnost TUBEKO, ROYAL TECH, Rynholec
04/2020 - 08/2020

Profinancování akce:

7,76 mil. Kč

Z toho dotace:

4,52 mil. Kč
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velký sál – stav 2018

velký sál 2020 – po demontáži původního obložení a podlahy + nový rošt a zateplení
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velký sál 2020 – po dokončení

malý sál 2020 – po dokončení
14

4. MŠ Svojsíkova 352 – úklidová místnost a WC
Na základě výtky Krajské hygienické stanice na neexistenci samostatné výlevky pro úklid ve
2. NP objektu MŠ Svojsíkova 352 byly zkoumány možnosti jejího zřízení. S ohledem na
skutečnost, že se jedná o starý objekt – původně vila, jsou možnosti velmi omezené. Stavební
úpravy se tak dotkly chodbičky před kanceláří paní ředitelky, kdy byla zrušena původní
vestavěná skříň a zabrala se i část chodby. Vznikla tak nová úklidová místnost s výlevkou a
WC pro zaměstnance, kterých je v objektu velmi málo. Tato vestavba zahrnovala i napojení
na inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci i rozvod elektro.
Práce byly zabezpečeny šluknovskými řemeslníky - stavební, obkladačské a instalatérské
práce – Václav Svačina, SDK kontrukce – Jan Štefl a elektroinstalace – Václav Mareček.
Realizace:
Profinancování akce:

07/2020 – 09/2020
147 tis. Kč

prostor chodby před ředitelnou po vybourání vestavěné skříně
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nový stav výlevky a WC zaměstnanci
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5. Radnice – klimatizace 3. NP
Město Šluknov má z roku 2018 nově opravený objekt radnice MěÚ. I když se provedlo
dostatečné zateplení objektu, v podkroví docházelo i tak v letních měsících k enormnímu
přehřívání. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto i instalaci klimatizace pro kanceláře stavebního
úřadu, vedoucího odboru správy majetku města a informatika. Venkovní jednotka byla
osazena na střeše radnice tak, aby nebyla pohledová a nerušila tak ráz objektu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Klimax Teplice s.r.o.
07/2020
128 tis. Kč

vnější jednotka klimatizace na střeše radnice
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6. Elektronické zabezpečení objektů ZŠ J. Vohradského
V návaznosti na krádeže ve veřejných budovách, které se bohužel na přelomu let 2019 a 2020
počaly ve Šluknově objevovat stále častěji, zabezpečilo město budovy ve svém vlastnictví
elektronickým zabezpečovacím systémem. V průběhu letních prázdnin se tohoto nutného
opatření dočkal i soubor budov ve správě základní školy, tj. kromě obou školských budov i
objekty tělocvičny a školní jídelny. Všechny objekty jsou tak nyní chráněny proti
neoprávněnému vniknutí.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Václav Mareček, Šluknov
07 – 08/2020
1,046 mil. Kč

vnější kamery na ZŠ J. Vohradského
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7. Turistický informační a orientační systém města
Po téměř deseti letech od prvotního záměru přistoupilo město Šluknov k realizaci základního
prvku turistické infrastruktury, který u nás doposud chyběl – turistického a orientačního
informačního systému. Jeho nejpodstatnější součástí je zejména systém 31 směrovníků
rozmístěných po katastru odkazujících na turistické cíle (vyhlídky, zámek, křížové cesty,
památky, aj.) a objekty občanské vybavenosti (radnice, lékař, pošta, nádraží, aj.), díky kterému
je umožněna jednoduchá orientace po městě nejen turisty, ale třeba i pro nově přistěhovavší
občany, kteří město ještě tolik neznají.
Směrovníky jsou umístěny jak na samostatných sloupcích zakončených hlavicí s městským
logem, tak na stožárech veřejného osvětlení. Kromě těchto 31 uzlů, je osazeno ještě 24
(převážně kamenných, pouze v centru města budou osazeny subtilnější ocelové konstrukce)
infotabulí, které nahradí stávající dožívající dřevěné konstrukce a 11 velkoplošných map.
V rámci akce jsou rovněž pořízeny nové mapy města, které budou turistům distribuovány
v informačním centru a leták o městě.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

SAUNEO Petr Novák, Varnsdorf
09/2020 - 04/2021
2,25 mil. Kč (z toho v roce 2020 profinancováno 1,18 mil. Kč)
1,12 mil. Kč
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Orientační směrovník osazený u lesnické školy

20

Informační panel u kostela sv. Václava

Nová velkoplošná mapa na náměstí
21

Nové propagační materiály
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8. Vyznačení nových turistických tras
Na jaře roku 2020 došlo ve spolupráci Odboru kultury, Odboru rozvoje a životního prostředí a
Klubu českých turistů za účelem vyznačení nových turistických tras. Stezky byly navrženy tak,
aby tvořily okruhy a obsáhly celé okolí města. Zároveň navazují na původní turistické stezky,
a návštěvníci města tak mohou kombinovat různé okruhy podle časových, zdravotních nebo
jiných možností. Prvotním úkonem muselo být samotné vytipování tras. Následovala práce
v terénu - prohlídky, možnosti a zhodnocení nejideálnější cesty. Proto, aby bylo možné
vyznačit trasu, bylo nutné vyhledat jednotlivé parcely v katastrálních mapách, vyznačit přesné
vedení cesty, zjistit vlastníky a oslovit je s žádostí o souhlas se vstupem na jejich pozemky.
Všichni vlastníci se novými turistickými trasami souhlasili. Po doladění detailů s KČR
(umisťování rozcestníků a značení, dohledání nových vhodných místopisných označení tak
vznikly 4 nové trasy.
1. trasa: nám. Míru přes Císařské do Nového Hraběcí
2. trasa: Cyklostezka Šluknov - Rožany – restaurace Rožanka – restaurace Starý Mlýn státní hranice
3. trasa: Šluknov – Harrachov – Försterei – Fukov - Království
4. trasa: Šluknov – Knížecí – Hrazený - Kunratice
Na trasách je plánováno budoucí vyznačení vyhlídek a zajímavých míst.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Klub českých turistů
03/2020 – 12/2020
50 tis. Kč

4. trasa – pohled z Knížecího
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9. Prodloužení sítě veřejného osvětlení v Království
Rok 2020 byl v oblasti veřejného osvětlení po minulých letech, kdy byl prováděn značný rozvoj
sítě, převážně rokem údržbovým. Síť byla rozšířena pouze o 3 nové lampy, o které byla
prodloužena v zadní části Království pod Hartou. Nové betonové stožáry byly osazeny svítidly
MODUS LV 72.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
03/2020 – 04/2020
31 tis. Kč

Nové vedení veřejného osvětlení
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PAMÁTKY
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2020
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 2020 jsme stejně jako
v předchozích letech obdrželi příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

1. Oprava krovu a střechy sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)
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 jen záchraně, ale
celkové obnově.
V rámci prací v roce 2020 byla opravena část střechy hvozdu. V rámci prací byl opraven komín
hvozdu i klasický komín, odstraněna stará střecha i provizorní folie, demontováno bednění a
byl obnoven krov. Pozednice, vaznice i krokve musely být vyměněny, neboť byly novodobé a
ve velice špatném stavu. 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. O dotaci z Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 jsme kvůli koronavirové krizi přišli.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

WAKOS s.r.o., Rumburk
05/2020 – 08/2020
1,05 mil. Kč
0,4 mil. Kč
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nový krov nad hvozdem

přezděná hlavice komínu
26

osazení hlavice komínu

pokládka krytiny východní části střechy hvozdu
27

stav po dokončení

2. Křížová cesta Království – Obnova kaple Božího hrobu (dokončení)
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 stavbou největší a se svojí věžičkou (sanktusníkem) i nejvyšší. Při vyklízení stavební
suti po propadnutí klenby, střechy a částečně i zdí byla nalezena socha Krista.
V roce 2019 bylo dozděno obvodové zdivo, nově vyzděny římsy, vyzděna klenba a zhotoven
kompletně krov, věžička, střešní plášť z břidlice a klempířské prvky. U nových dveří a oken
byly zhotoveny kovářské mříže.
V roce 2020 byly práce na kapli dokončeny fasádou, podlahou a výmalbou omítek. V exteriéru
byly zhotoveny drenáže a odvod dešťových vod od objektu kaple.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

SIOPS, spol. s r.o., Vilémov
09/2019 – 05/2020
397 tis. Kč
218 tis. Kč
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modelace podstřešní římsy

interiér kaple po dokončení
29

dokončení omítek ve štuku

zhotovení drenáže pracovníky VPP

vzhled kaple po dokončení
30

3. Křížová cesta Království – Restaurování sochy ležícího Krista
Při odstraňování stavební suti při obnově kaple Božího hrobu byla nalezena původní socha
ležícího Krista. Jelikož se jednalo o původní sochu, iniciovali jsme její prohlášení nemovitou
kulturní památkou. Vše se i přes šibeniční termín stihlo včas, a tak mohla být podána žádost
o dotaci na její restaurování.
Socha byla restaurována – očištěna, domodelována, zpatinována a osazena do dokončené
kaple před jejím požehnáním, které se uskutečnilo 8.8.2020 za účasti p. arciděkana
Procházky, obyvatel Šluknova i rodáků z Království a jejich potomků dnes žijících v Německu.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

BcA. Markéta Novotná, Vanesa Trostová
04/2020 – 07/2020
128 tis. Kč
98 tis. Kč

socha Krista - nalezení v sutinách
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socha Krista - doplnění chybějících částí

socha Krista - po dokončení
32

socha Krista - osazení zpět do kaple
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DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU
1. Obnova vnitřních omítek kostelíku sv. Jakuba v Císařském
Město Šluknov již delší dobu obnovuje kostelík v Císařském. Po opravě střechy, fasádní
omítky a restaurování vnitřních maleb stropních kleneb pokračovaly práce v interiéru. V roce
2020 byly na jaře osekány zavlhčené a degradované omítky až na cihlu, aby zdivo vyvětralo
a začátkem podzimu byly nataženy nové rozvody elektro a zhotoveny nové omítky, včetně
štuku. Náklady akce vyšly na 50 tis. Kč a kostelík bude moci být na jaře 2021 opět zpřístupněn
veřejnosti.

původní stav omítek
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zdi po osekání omítek

omítky, štuk a vápenný pačok
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2. Obnova kříže v Království u č.p. 434 (u manž. Sivákových)
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 tento velice hezký litinový kříž se soškou ukřižování Krista. Žulová
hlavice soklu kříže byla vlivem koroze narušena a prasklá. Z původního oplocení kříže se
dochoval pouze jeden sloupek.
V rámci obnovy kříže byla hlavice soklu slepena a doplněna, celý sokl očištěn, včetně
litinového kříže. Na soklu byl doplněn nápis (původní se nedochoval) a kříž byl ošetřen a
natřen. Okolo křížku byl obnoven plůtek (2 měsíce od předání do něj neznámý pachatel
naboural a musel být opětovně opraven…).
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Tomáš Bodor, Horní Poustevna
02/2020 – 05/2020
89 tis. Kč

stav prasklého soklu před obnovou

sokl po obnově
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křížek – dokončovací práce
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3. 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 proto rozhodlo o možnosti získání 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 2020 proběhl již 3. ročník dotací, kdy bylo vlastníkům objektů vyplaceno 230 tis. Kč na
opravu 6 fasád a 1 střechy.

Budišínská ul. – oprava ohradní zdi fary Šluknov

38

nám. Míru č.p. 120, Smetanova 119
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
1. Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše
Pravděpodobně nejviditelnější akcí města v roce 2020 byla již delší dobu připravovaná
rekonstrukce frekventovaného chodníku vedoucího od Malého náměstí až k novému chodníku
do Císařského. Navázala tak na o rok dříve provedenou opravu přilehlé silnice, v rámci které
byly položeny obrubníky rozšířeného chodníku. Rozšíření bylo na některých místech i více než
30 cm a chodník je tak nyní bezpečný nejen pro imobilní občany, ale i pro maminky s kočárky.
Zvýšená obruba chodníku rovněž bezpečně odděluje chodce od vytížené silnice. V části, kam
zasahuje městská památková zóna, je chodník ze žulové mozaiky, ve zbytku ze zámkové
dlažby.
Zhotovitel akce:
Technické služby Šluknov, spol. s r. o. (obrubníky), SaM Děčín (chodník)
Realizace:
06 – 07/2019 (obrubníky), 06 – 08/2020 (chodník)
Profinancování akce: 3,03 mil. Kč
Z toho dotace:
2,83 mil. Kč

původní stav chodníku

osazování obrubníků
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část chodníku ze žulové mozaiky

část chodníku ze zámkové dlažby

2. Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-Rožany
Rekonstrukce stávající cyklostezky do Rožan, včetně dostavby chybějících úseků je navržena
tak, aby se cyklista (a pochopitelně i chodec) bezpečně dostal ze Šluknova až ke státní hranici.
Celkové délka cyklostezky je necelé tři kilometry, přičemž více než třetinu nových úseků je
třeba dostavět. Akci předcházela dlouhá investiční příprava zejména z důvodu zajištění
pozemků cizích vlastníků (těch je po trase 14) a dlouhého úsilí k získání dostačující výše
dotačních prostředků, aby bylo možné celou akci financovat. To se podařilo, a proto práce
mohly být v srpnu zahájeny. Kromě samotné stezky s asfaltovým povrchem je součástí stavby
i veřejné osvětlení, 3 propustky, obnova odpočinkového místa u komína a nové odpočinkové
místo s přístřeškem za Olexovým rybníkem v Rožanech.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Sdružení firem ZEMPRA Děčín a ZEPS Lindava
08/2020 – 05/2021
11 mil. Kč (z toho v roce 2020 0,6 mil. Kč)
9,26 mil. Kč
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pláň cyklostezky
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rekonstruovaný úsek stávající cyklostezky
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3. Oprava místních komunikací ve městě Šluknov
I v roce 2020 jsme pokračovali v nastoleném trendu – celoplošných opravách kompletních ulic
formou pokládky nového asfaltového povrchu. Opravy byly rozprostřeny do více katastrů
města s převahou trvale obydlených domů, a sice do následujících lokalit – ulice Hradební a
Knížecí ve Šluknově, Království (odbočka z hlavní silnice směrem ke statku pana Fialy), Nové
Hraběcí (dokončení opravy hlavní příjezdové komunikace z města). Celkem byly opraveny
komunikace o ploše necelých 5.000 m2.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Silnice Žáček s. r. o., Česká Lípa
08/2020 – 10/2020
3,043 mil. Kč

provádění prací v ulici Hradební
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nový povrch komunikace do Nového Hraběcí

porovnání původního a nového stavu povrchu ulice Knížecí
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4. Oprava mostku v Království pod restaurací Jitrovník
Město Šluknov je vlastníkem až těžko uvěřitelného počtu mostků – celkem 99 po celém
katastru města. Tento stav odpovídá celkové délce komunikací a poloze města v kotlině,
kterou protéká hned několik potoků. Při takovém počtu mostních objektů je bohužel zřetelné,
že se mezi nimi najdou i mostky velmi letité, v podstatě v původním stavu či jen provizorně
zpevňovaných (nejčastěji mostky ze žulových překladů, někdy zpevněné betonovými panely
či potažené asfaltem).
Přestože již více než třetina mostků byla v posledních 10 letech rekonstruována, máme v této
oblasti stále velké rezervy. Rádi bychom tak každý rok pár mostků opravili, ideálně v
návaznosti na probíhající opravy koryta potoka. Prioritu pochopitelně budou mít mostky na
častěji využívaných veřejných komunikacích. Jedním z takových mostků je i mostek přes
Rožanský potok pod restaurací Jitrovník, který byl připraven k rekonstrukci již od roku 2016.
Vzhledem k dřívějším škrtům v rozpočtu došlo k realizaci rekonstrukci až v roce letošním. V
rámci prací byl původně mostek ze žulových překladů rozebrán, byly vystavěny nové opěry a
betonové mostovka s živičným krytem. Mostek umožňuje lepší najetí do křižovatky, která se
nachází hned za ním a rovněž má větší průtočný profil, což přinese pozitivní efekt zejména při
přívalových deštích.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
02/2020 – 07/2020
535 tis. Kč

původní mostek
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provádění prací

nový mostek
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5. Obnova povrchu Smetanovy ulice
Již od počátku roku probíhaly práce na obnově dlážděného povrchu ulice Smetanova. Stav
této ulice trápil již dlouho mnohé z nás, avšak z důvodu dlouho plánované opravy kanalizace
a vodovodu nemělo smysl komplexnější opravu provádět. Čekání se vyplatilo – nyní máme za
v podstatě symbolickou částku (město hradilo jen čtvrtinu z celkových nákladů na obnově
povrchu, zbytek uhradila Severočeská vodárenská společnost) zcela předlážděnou celou ulici.
Realizační firma provedla práce ve vysoké kvalitě a stav je s minulostí zcela neporovnatelný.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KOMASTAV DS s. r. o., Ústí nad Labem
01/2020 – 04/2020
430 tis. Kč

původní stav dláždění v ulici
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v průběhu prací

nový povrch ulice
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6. Obnova povrchu komunikace v ulici Robotnická
Nové dlažby se dočkala i další ulice v centru – ulička Robotnická, která spojuje významnější
ulice Karlovu a Hřbitovní. Původní dláždění již bylo zcela rozpadlé a povrch byl tak zčásti
štěrkový, zčásti jen hliněný. Práce byly provedeny v průběhu jediného měsíce, aby byl co
nejméně omezen provoz v lokalitě.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
03/2020 – 04/2020
526 tis. Kč

původní stav cesty před dlážděním

před dokončením prací

stav po dokončení
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7. Dílčí opravy komunikací ve městě
Vedle několika větších akcí byla v roce 2021 řada oprav převážně štěrkových komunikací a
lokálních oprav místních komunikací, napříč všemi katastry.
Proběhly opravy výtluků asfaltových povrchu na více než 15 úsecích místních komunikací v k.
ú. Šuknov a Království. Opravou také prošly štěrkové komunikace. V ulici Sýpka byl opraven
celý úsek k ulici Budišínská. Dále došlo k dosypu děr broušenou živící v Novém Hraběcí u
staré školy a č.p. 4, na Rybničné, Království u č.p. 123 a na konci ulice Zeyerova.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
02/2020 - 12/2020
500 tis. Kč

zákres dílčích oprav komunikací ve Šluknově
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oprava a úprava nezpevněné komunikace Na sýpce
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
1. Herní prvky u jídelny ZŠ - doplnění
Město Šluknov v kooperaci s vedením ZŠ Šluknov zajistilo finanční dar pro doplnění herních
prvků za jídelnou ZŠ. Prvky by měly sloužit především pro malé žáky ZŠ a družinu ZŠ.
Nově zde nalezneme 2. lavičku a houpačku Ptačí hnízdo.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dar ČEZ:

Hřiště hrou s. r. o.
05/2020
56 tis. Kč
50 tis. Kč

houpačka Ptačí hnízdo, lavička v pozadí

2. Osvětlení sportovního hřiště Budišínská
Město Šluknov bylo úspěšné při získání dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje a mohli
jsme tak realizovat akci Osvětlení sportovního hřiště Budišínská. V rámci akce došlo k instalaci
halogenových osvětlovacích těles (6 ks). Hřiště tak může sloužit v zimních měsících pro
tréninkovou činnost sportovců – zejména fotbalistů, ale i veřejnosti.
Doufáme, že bude možné v budoucnu zajistit kvalitní, nejlépe umělý povrch hřiště.
Zhotovitel akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
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Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

01/2020 – 04/2020
303 tis. Kč
200 tis. Kč

nové osvětlení
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PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
1. Revitalizace areálu bývalého pivovaru - DPS
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. V roce 2020 tak byla zpracována již finální část dokumentace, a sice pro provedení
stavby, jejíž součástí je i položkový rozpočet. Původním plánem bylo podání žádosti o dotaci
na podzim se zahájením realizace na jaře 2021, ale z důvodu nejisté ekonomické situace
způsobené dopady pandemie covidu-19 jsme byli nuceni realizaci odložit, prozatím na létopodzim roku 2022.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
03/2020 – 09/2020
3,05 mil Kč

vizualizace přestavby sladovny na pivovar
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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:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
02/2019 – 02/2020
285 tis. Kč (z toho v roce 2020 investováno 263 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 2022 k realizaci.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
02/2019 – 02/2021
241 tis. Kč (z toho v roce 2020 investováno 217 tis. Kč)

4. Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže
Stav lokality garáží pod objektem bývalé kotelny v Rumburské ulici je častým předmětem
stížností majitelů objektů. Lokalita je problematické zejména kvůli nevyřešenému odvodnění,
které brání jakýmkoliv smysluplným opravám nevyhovujícího povrchu. Z tohoto důvodu jsme
nechali zpracovat projektovou dokumentaci, které navrhuje nejen efektivní (a ekologický)
způsob odvodnění prostřednictvím zasakovacích boxů, ale i zpevněné plochy z převážně ze
zatravňovacích dlaždic.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt s. r. o., Rumburk
02/2019 – 02/2020
188 tis. Kč

5. Sběrný dvůr v areálu kompostárny
V souvislosti se stále narůstajícími náklady na likvidaci odpadů pravidelně pracujeme na jejich
minimalizaci a zefektivnění. Jednou z možností, jak s odpady efektivněji nakládat a současně
zlepšit servis pro obyvatelstvo je i možnost sloučení nyní oddělených provozů sběrného dvora
a kompostárny. Areál kompostárny v Tovární ulici nabízí dostatečné prostory pro integrací
obou provozů a přesun sběrného dvora ze stísněných a nedostatečně vybavených prostor
z Císařském. V roce 2020 byla za tímto účelem zpracována projektová dokumentace, přičemž
nyní bychom rádi pracovali na přípravě realizační fáze tak, aby roku 2022 mohl být přesun
realizován.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

ProProjekt s. r. o., Rumburk
07/2020 – 01/2021
147 tis. Kč (v roce 2020 doposud neprofinancováno)
103 tis. Kč

57

vizualizace nového sběrného dvora

6. Úprava křižovatky Na Špici
Křižovatka na Špici v čele s přechodem pro chodce je obyvateli dlouhodobě vnímána jako
dopravně nejnebezpečnější místo ve městě. Vzhledem ke tvaru křižovatky a omezení okolními
stavbami a soukromými pozemky ideální řešení neexistuje, nicméně smyslem projektové
dokumentace, kterou jsme nechali zpracovat, je zejména zvýšení bezpečnosti chodců. Za
tímto účelem je vyprojektována úprava přechodu a navazujících chodníků, včetně zřízení
nového chodníku v Zahradní ulici (která bude zjednosměrněna) až ke školní jídelně.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt s. r. o., Rumburk
02/2019 – 06/2020
47 tis. Kč

nová situace křižovatky
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7. Pietní obnova kostela ve Fukově
V létě roku 2020 proběhlo ve Fukově natáčení reportáž pro pořad Víkend, která představila
nejen vzpomínky pamětníků, ale i novodobé počiny v zaniklé obce iniciované především
městem Šluknov. Jedním z představených chystaných počinů byla i úprava prostranství po
odstřeleném kostele sv. Václava, kde by na základě návrhu studentky UMPRUM měl vzniknout
památník v podobě ocelové konstrukce v půdorysu původního kostela, porostlé pnoucí zelení.
Akce je však nyní teprve ve fázi studie podpořené statickým posudkem. K realizaci zbývá ještě
dlouhá cesta, nicméně rádi vám tento v regionu unikátní počin alespoň touto cestou
prezentujeme.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Gabriela Lendáková, Gelnica, EXCON a. s., Praha
02/2020 – 12/2020
116 tis. Kč

vizualizace památníku
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MĚSTSKÁ ZELEŇ
8. Revitalizace zeleně na hřbitově v Království
V zimních měsících roku 2020 byla započata I. etapa revitalizace zeleně na hřbitově
v Království. Byla odstraněna většina původních dřevin (27 ks) a byly vysazené nové dřeviny
dle projektové dokumentace. Cesty na hřbitově byly osazeny z části stávajícími a z části zcela
novými obrubníky. Cesty propojující jednotlivé části hřbitova byly zpevněny mulčem z
odfrézovaných pařezu a ze seštěpkovaných větví.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov (kácení a cesta), Ing. Tomáš Socha,
Nový Bor (rizikové kácení), UNILES, a. s., Rumburk (výsadba)
01/2020 – 06/2020
700 tis. Kč

úprava zeleně hřbitova a obruby cest

9. Ošetření památných stromů ve městě
I v letošním roce bylo realizováno ošetření památných stromů. 100% nákladu bylo hrazeno
z dotací v rámci Programu péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram pro zlepšení
dochovaného přírodního a krajinného prostředí, poskytovatele Ministerstva životního
prostředí. Odbor rozvoje a ŽP tak každoročně navazuje na již pravidelné ošetření v souladu
s plánem péče o památné stromy. Letos bylo ošetřeno celkem 5 stromů ve městě a přilehlých
katastrech. Jednalo se většinou o zdravotní řezy a lokální redukce koruny z důvodu jejich
stabilizace. Vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu byla zrušena ochrana památného
stromu „Lípa srdčitá v Rožanech u restaurace Starý mlýn“. Jelikož je náš odbor také orgánem
ochrany přírody, který má na starosti vyhlašování a péči o památné stromy v převážné části
Šluknovského výběžku, přibyl mezi památné stromy „Mayerův jírovec v Mikulášovicích“.
Opraveno a doplněno bylo několik dřevěných cedulí s označením památných stromů včetně
jejich informačních tabulí nejen ve městě Šluknov, ale také v Mikulášovicích.
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Zhotovitel akce: Ing. Miloslav Wach, Liberec
Realizace: 07/2020 – 09/2020
Profinancování akce: 135.510 Kč

ošetření Javorové brány v Rožanech

10.

Mayerův jírovec v Mikulášovicích

Ošetření stromů na katastru města

Ošetření, hodnocení provozní bezpečnosti a stabilizace stromů je pravidelnou kapitolou
plánované péče a údržby o dřeviny. V roce 2020 jsme oslovili firmu Stromová péče pana
Šimona Tesaře, který provedl většinu rizikového kacení dřevin v místech, kde nemůže být
použita technika a tam, kde TS Šluknov nemohou poskytnout kvalifikovanou pracovní sílu. I v
letošním roce bylo realizováno ošetření vzrostlých stromů za účelem zajištění jejich stability a
provozní bezpečnosti a to jak v extravilánu tak i v intravilánou města. Především zdravotními,
udržovacími řezy a řezy „na hlavu“ bylo ošetřeno celkem 18 dřevin a to včetně několika stromů
v historicky velmi významné aleji na Hartě.
Zhotovitel akce:
Realizace:

Ing. Miloslav Wach, Liberec, Technické služby Šluknov, Šimon
Tesař Varnsdorf
02/2020 – 11/2020
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ošetření stromu

ošetření lípy u křížové cesty v Království

ošetření stromu v Rožanech
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11.

Dílčí výsadby zeleně na katastru města

Na nové výsadby zeleně byl rok 2020 poměrně 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. V průběhu roku byl
však zpracován pasport zeleně jednotlivých ploch s cílem v letech příštích systematicky
chybějící stromy a keře doplňovat. Postupně tak chceme veškeré plochy zeleně doplnit a
hlavně udržet ve stavu v jakém byly navrhovány.
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či neperspektivních.
K nejrozsáhlejšímu kácení vzrostlé zeleně došlo na Křížovém vrchu ve Šluknově a Křížovém
vrchu v Království, kde bylo odstraněno celkem 42 stromů v souladu se zpracovaným
pasportem zeleně.
V roce 2020 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů:
• Dosadby keřů a na nám. Míru
• Dosadba keřů kolem DPS
• Dosadby v zámeckém parku
• Nová výsadba před budovou ZS Žižkova
• Doplnění a rozsazení lipové aleje v Království
• Lípa náměstí
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UNILES, a. s., Rumburk, TS Šluknov
04/2020 – 10/2020
135 tis. Kč

suchý modřín
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12.

Zahradnické, udržovací a úklidové práce

V průběhu roku 2020 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici na pomoc při
zahradnických, udržovacích a úklidových pracích. K úsporným opatřením, ke kterým město
muselo v roce 2020 přistoupit, se dotklo i městské zeleně, kde byla realizována především
běžná údržba. Z nových věcí stojí na prvním místě nepochybně zakoupení a následná
instalace chráničů stromů. Chráničky byly instalovány na většinu vysazených stromů
v průběhu posledních 3 let. Záměrně jsme vybírali lokality, kde často docházelo k poškození
kmenů na jejich bázi vlivem běžné údržby travnatých ploch sekáním (např. zámecký park, park
na Rumburské ulici, nové vysazená Javorová brána v Rožanech). Za zmínku stojí také
pravidelná údržba veřejných toalet, dětských hřišť a městské zeleně obecně. Nadále bych rád
zmínil stále velmi dobře fungující spolupráci se zahradní architektkou Ing. Ivou Jaburkovou,
na přípravách nových ploch určených k výsadbám a celkové poradenství v oblasti údržby
městské zeleně. Pan Rudolf Jaburek provedl pěstební řezy na centrální aleji na hřbitově a
také na nově vysazené Javorové bráně v Rožanech.

chrániče paty stromů

13.

lipová alej hlavní cesty hřbitova

Lesní hospodářství

Město Šluknov má ve vlastnictví lesní pozemky o celkové výměře 291 hektarů. Jedná se o
porosty s většinovým zastoupením smrku ztepilého (55,7%), buku lesního (12,61%) a modřínu
opadavého (8,98%).
Podobně jako jiné lesní majetky v České republice i porosty v těchto lesích, jsou v posledních
letech silně poškozovány kůrovcovou kalamitou. V průběhu roku 2020 se většina prací
zaměřila na likvidaci této kalamity a na navazující pěstební činnosti, především v oblasti
ochrany mladých lesních porostů.
Veškerá těžba dřevní hmoty byla prováděna, pouze v porostech napadených škůdci z čeledi
kůrovcovitých a hmota po větrných kalamitách. Jiná těžba dřeva nebyla v lesních porostech
v roce 2020 realizována. Bylo vytěženo celkem 4.514 m3 dřevní hmoty, z toho 4.302 m3 byla
hmota kůrovcová a 212 m3 byla dřevní hmota z větrných kalamit.
Vzhledem k tomu, že lesní majetek spravuje Střední lesnická škola a Střední odborná škola
Šluknov, která je garantem odborné a kvalitní správy, jsou všechny činnosti v lesích prováděny
s náležitou péčí, při udržení a zachování trvale udržitelného využití lesního majetku Šluknova.
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těžba

práce v lese
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nové zalesnění
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2020
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 2020 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
- Zajišťují svoz pytlů s pet lahvemi nasbíraných při soutěži Základní školy J. Vohradského
ve Šluknově
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. Společnost Asekol poskytuje bezplatně
umístění boxů na elektroodpad v prostorách městského úřadu i školách
- http://www.elektrowin.cz/;
- http://www.asekol.cz/;
- http://www.ekolamp.cz/;
- http://www.ecobat.cz/

2. Produkce odpadů
V roce 2020 vyprodukovali občané města celkem 2.462,78 t odpadů, což je o 485,78 t méně
než v roce 2019. Hlavním důvodem je ukončení přebírání stavebních odpadů v režimu
systému obce a také biologicky rozložitelný odpad.
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Z toho:

v r. 2019

Směsný komunální odpad
Papír, lepenka
Sklo – bílé
Sklo – barevné
Plast
Plast – PET lahve
Kompozitní obaly
Objemný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Kovy
Jiné oleje
Stavební materiály
Železo, ocel
Obaly obsahující nebezpečné složky
Olejové filtry

1333,69
66,442
15,74
39,44
67,803
0,91
0,274
439,81
821,23
0,303
0,90
150,36
27,75
4,51
0

v r. 2020
1328,81
89,26
15,70
36,12
81,391
1,60
0,24
497,803
362,09
0,389
1,20
1,45
37,20
9,31
0,13

3. Nádoby
Ve Šluknově bylo v roce 2020 průměrně sváženo celkem 1.628 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 2020 pronajímalo celkem 1.472
ks nádob na komunální odpad, 51 kontejnerů a 49 ks kontejnerů na vytříděné složky
komunálního odpadu. Pro většinu rekreantů město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce
2020 jich bylo vydáno 833 ks.
V roce 2020 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se
zapojilo 367 domácností mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz
probíhal od března do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 6.602 nádob.

4. Tříděný odpad
V roce 2020 bylo ve městě vyčleněno 30 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 133 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 ul. Hřbitovní
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 2020 občané
užívali již 367 ks těchto nádob. Sebráno bylo celkem 362,09 tun bioodpadů z domácnosti.
Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno
194,18 tun.
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Na území města 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 Šluknov (kontejnery s logem
Elektrowinu).
Malé kontejnery byly v roce 2020 rozmístěny ve 4 lokalitách města Šluknova: u marketu
TESCO, vedle prodejny potravin D+S na náměstí, na Sídlišti před č. p. 1007 a v Království u
ubytovny.
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V kontejnerech Asekol, a. s. skončilo 2.170 kg bílé techniky a ostatních elektrozařízení, a 30
ks TV a monitorů
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
hmotnosti 31.053 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. 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 2020 občané vytřídili 7.425 kg textilu což je o 0,145 tuny méně než
v loňském roce.

5. Soutěž
Ve školním roce 2019 - 2020 probíhal v Základní škole J. Vohradského 17. ročník soutěže
ve sběru PET lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se Základní školou
J. Vohradského a Technickými službami Šluknov.
Z důvodu opatření vlády v důsledku koronavirové epidemie musela však tato soutěž být
předčasně ukončena. Přesto ve školním roce 2019 - 2020 žáci prvního stupně sebrali
4.920 kg PET lahví ve 2.325 pytlích.

6. Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město a Den Země
Z důvodu opatření vlády v důsledku koronavirové epidemie se v roce 2020 tyto akce
neuskutečnily.

7. Financování
NÁKLADY CELKEM
PŘÍJMY CELKEM:

10.233.880
3.505.075

Detailní přehled nákladů a příjmů v roce 2020
NÁKLADY
zaokrouhleno, s DPH

Svoz komunálních odpadů
Nájem nádob na komunální odpad
Svoz tříděného odpadu
Nájem nádob na tříděný odpad
Svoz nádob s bioodpadem
Pytle na komunální odpad vč. svozu
Sběrný dvůr - likvidace odpadů
Sběrný dvůr – (obsluha, manipulace, kontejnery)
Sběrný dvůr – provoz
Likvidace černých skládek
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4.425.168 Kč
265.090 Kč
853.452 Kč
67.212 Kč
326.469 Kč
633 Kč
1.080.946 Kč
581.042 Kč
551.760 Kč
16.698 Kč

Černé skládky – (svoz, manipulace)
Koše
Koše – (obsluha, doprava, manipulace)
Uliční smetky
Zpětný odběr elektrozařízení
Odpady ze sídliště – objemný odpad
Ostatní (úklid veřejného prostranství)
Nebezpečné odpady
Kompostárna
Soutěž ve sběru PET lahví
Odměny partnerským firmám

16.642 Kč
49.541 Kč
367.327 Kč
480.594 Kč
37.752 Kč
38.984 Kč
23.349 Kč
92.066 Kč
937.309 Kč
15.000 Kč
6.846 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 2020 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
Poplatek od rekreantů ve Šluknově
Poplatek od ostatních původců (podnikatelů)
EKO-KOM a.s. odměna za třídění
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)

2.631.687 Kč
122.420 Kč
14.166 Kč
692.790 Kč
44.012 Kč
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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 2020 vydal Odbor rozvoje a
životního prostředí 97 rybářských lístků. Poplatky za rybářské lístky činily celkem 48.850 Kč
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1. Městské studny
V měsíci dubnu odebrala společnost Aquatest a.s. vzorky vody z městských studní. Výsledky
v jednotlivých studnách jsou následující: Studna v Kunraticích na p. p. č. 166/3 – maximální
limitní hodnoty byly překročeny v případě koliformních bakterií o 8 jednotek. Nejedná se o
výrazně extrémní výkyv, vodu však nelze označit za kojeneckou. Dále byly překročeny limity
v případě počtů kolonií, pH (to je v případě Šluknova běžné z důvodu vyšší kyselosti půdy na
celém území) a železa.
Studna v Království na p. p. č. 2887/2 – zde byl překročen limit u koliformních bakterií v počtu
41 jednotek, také v případě počtu kolonií, pH a železa. Studna na Královce na p. p. č. 14 koliformní bakterie extrémně překročily limit o více než 201 jednotek. Vzhledem k tomu, že se
jedná o studnu, která je zdrojem pitné vody pro několik objektů, bude nutné zjistit a odstranit
příčinu tak velké změny v kvalitě vody. Studna byla následně vydezinfikována a v červnu bude
proveden opakovaný odběr a rozbor vody. Ve vodě studny na cyklostezce v Rožanech
směrem k restauraci Starý mlýn byl mírně překročen limit koliformních bakterií, a to o pouhé 3
jednotky, což je velmi nízký výskyt. V ostatních ukazatelích vykazuje voda rovněž velmi dobrou
kvalitu.
Nejočekávanější byly výsledky rozboru vody v kašně v ul. Dr. E. Beneše – Knížecí. Tato voda
byla v minulosti hojně odebírána občany z celého výběžku pro její kvalitu i skvělou chuť.
V loňském roce však došlo k výraznému zhoršení, a tak byla voda v kašně označena jako
nepitná. Její kvalita se však v letošním roce skokově zlepšila. Bohužel nelze říci, že by voda
100 % vhodná k pití, neboť koliformní bakterie dosáhly počtu 83 (limit je 0), ale oproti loňskému
roku, kdy voda obsahovala větší množství mikrobů, než byly měřitelné limity, je to signál, že
kvalita se opět zlepšuje. Ve všech ostatních ukazatelích (samozřejmě s výjimkou pH) jsou
téměř všechny ostatní výsledky 0 a tedy velmi dobré. Kašnu bohužel nelze dezinfikovat
(nejedná se o studnu) ale snad už při příštím odběru bude voda opět 100 % kvalitní.

2. Vodní nádrže a vodní toky
Rok 2020 nepřinesl žádnou zásadnější úpravu vodních ploch a toků ve správě či vlastnictví
města Šluknov. Docházelo pouze k drobným údržbovým pracím, jako bylo vysekání rybníka
na Doubku, či čištění zatrubněného potoka vedoucího ze Zezuláku.

Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP
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