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Úvodní slovo
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok
2021. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem Městského úřadu
Šluknov a schváleným rozpočtem. V roce 2021 ORŽP hospodařil s téměř polovinou celkového
objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních
investičních akcí ve městě.
Jak jsme předznamenali v úvodním slovu loňské výroční zprávy, i rok 2021 byl zejména po
provozní stránce složitý zejména z důvodu probíhající pandemie (nemocí covid-19 onemocněli
i dva pracovníci ORŽP), byť ekonomické dopady se neprojevily tak značně jako v roce
nadcházejícím, a tak jsme nemuseli reagovat škrtáním akcí. Stejně jako v předchozích let jsme
bohužel opět museli řešit personální změny na pracovišti – opět v agendě veřejné zeleně, kde
se od roku 2015 vystřídalo na této pozici již pět pracovníků. Po investiční stránce to byl rok
velmi bohatý, byť zejména na konci již poznamenaný zvýšenou inflací a problémem
s dostupnosti materiálů.
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)
Ladislav Čurgali, DiS. – odborný pracovník (silniční správní úřad, správce komunikací)
Jan Dvořák, DiS.
– odborný pracovník (veřejná zeleň, péče o krajinu) – do 08/2021
Ing. Iva Jaburková, PhD. – konzultant (veřejná zeleň) – mezi 09 – 11/2021
§ 2143 Cestovní ruch (městský informační systém)
1.360.560 Kč
§ 2212 Silnice (opravy ulic)
10.465.070 Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezka) 14.017.390 Kč
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)
116.250 Kč
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace, PD Studniční) 246.830 Kč
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (Zezulák, zatrubněný potok)
468.330 Kč
§ 3111 Mateřské školy (kotle a střecha MŠ Žižkova)
1.921.710 Kč
§ 3113 Základní školy (jídelna, přírodopis, výměna oken Žižkova)
14.123.120 Kč
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (KC Království, knihovna)
2.613.390 Kč
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (kapličky)
72.680 Kč
§ 3330 Činnost registrovaných církví (oprava vitráže v kostele)
457.000 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (správa stadionu, kurt)
2.478.610 Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)
397.290 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení (EPC, správa a údržba, VO Rožany)
4.133.430 Kč
§ 3632 Pohřebnictví (správa a údržba, urnové schránky)
923.230 Kč
§ 3635 Územní plánování (změna ÚP)
6.000 Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj (lokalita Jihozápad)
1.716.180 Kč
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
125.100 Kč
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
8.995.460 Kč
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
1.239.510 Kč
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostárna, svoz) 1.169.320 Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, péče, výsadby)
4.957.700 Kč
§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část (rekonstrukce hasičárny)
2.969.930 Kč
Celkem výdaje v Kč
74.947.090 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
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. V letech 2020 a 2021 pokračovaly práce
na další části – realizovány byly 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, zádveří vstupu a kompletní obnova fasády
včetně zateplení. Akce byla zakončena kolaudací před začátkem školního roku 2021/2022.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce :
Z toho dotace:

Specialista s. r. o. Varnsdorf, PSD s. r. o. Děčín
06/2019 – 08/2021
14 mil. Kč (z toho v roce 2021 profinancováno 6,3 mil. Kč)
6 mil. Kč (z toho v roce 2021 obdrženo 1,7 mil. Kč)

vybourání tzv. boletických panelů s azbestem a nová vyzdívka se zateplením
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zateplení střechy + nová krytina – folie

nová fasáda se zateplením – zadní část objektu
6

nová fasáda se zateplením – fasáda podél Zahradní ul.

nový přístupový chodník z Tyršovy ul s propojením na ZŠ
7

opravený vstupní vestibul

chodba 2. NP do jídelny od přístavby výtahu

2. ZŠ Žižkova Šluknov - výměna oken I. etapa
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov ve spolupráci s vedením ZŠ Šluknov zrealizoval I. etapu
výměny dožilých a netěsnících oken, a to na severním, spodním křídle objektu.
Město má sice zpracovaný projekt na celkové zateplení objektu, ale z důvodu rozhodnutí
vedení města o postupné celkové rekonstrukci objektu, nebylo zatím zateplené realizováno.
Tristní stav oken nás tak nutí realizovat alespoň toto opatření.
S ohledem na skutečnost, že objekt není vyhlášenou nemovitou památkou a ani se nenalézá
v památkové zóně, realizovalo město výměnu plastovými okny s trojitým zasklením, jako
nejlepší variantu pro obnovu dožilých oken a zlepšení tepelných ztrát. V roce 2021 bylo
vyměněno 43 ks oken.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Stokna s.r.o., Děčín
06/2021 – 09/2021
0,76 mil. Kč

okna u průchodu k parkovišti Penny

okna u vstupního průčelí
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3. Základní škola
přírodopisu

J.

Vohradského,

Šluknov

–

zkvalitnění

výuky

Město Šluknov se ve spolupráci s vedením ZŠ Šluknov dlouhodobě snaží zlepšit technický
stav objektů školy i možnosti zkvalitnění výuky. Pro rok 2021 byla připravena realizace obnovy
prostor výuky přírodopisu a vznik školního poradenského pracoviště v přízemí západního
křídla ZŠ J. Vohradského.
V rámci zkvalitnění výuky přírodopisu byla kompletně revitalizována učebna, včetně laboratoře
a kabinetu – výměna oken, nových parketových podlah, omítek, osvětlení, silnoproudých a
slaboproudých rozvodů, akustických podhledů a omítek. Stavební práce byly doplněny i o
dodávky nábytku – školní lavice, židle, skříně, katedra, multifunkční tabule a vybavení
laboratoře přírodopisu – mikroskopy, stereomikroskop, tablety, PC, časosběrný fotoaparát,
didaktické pomůcky, interaktivní učebnice a software.
V zadní části přízemí pak vzniklo školní poradenské pracoviště, které v objektu školy velmi
chybělo, včetně sociálního zázemí.
Zhotovitel akce – stavební část:
- nábytek + IT dodávky:
Ostrava
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Stavby MH s.r.o., Hrádek nad Nisou
KXN CZ s. r. o., Praha, FLAME System s. r. o.

02/2021 – 08/2021
5,5 mil. Kč
4,8 mil. Kč

demolice starého soc. zařízení
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nová konstrukce podlahy učebny přírodopisu

učebna přírodopisu s el. tabulí a průchodem do laboratoře přírodopisu
10

laboratoř učebny přírodopisu

školní poradenské pracoviště
11

4. Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – přístavba skladů a
sociálního zařízení
Městu Šluknov se v zásadě podařilo obnovit vozový park dobrovolných hasičů Šluknov, ale
objekt, který užívají s profesionálními hasiči vedle sladovny, není bohužel nafukovací. V rámci
postupné rekonstrukce objektu zahájené v roce 2017 byla jakožto III. etapa pro potřeby
sociálního zázemí, šaten, dílny a skladů vybavení vybudována přístavba v zadní části objektu.
Nyní se již nemusí vybavení skladovat podél zdí, či na úkor parkování hasičského vozidla.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Stavby MH s.r.o., Hrádek nad Nisou
03/2021 – 08/2021
1,555 mil. Kč

základy a deska přístavby hasičárny
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dokončení přístavby hasičárny

5. MŠ Žižkova – havarijní oprava krytiny střechy
Objekt mateřské školy Žižkova byl zateplen v roce 2014, kdy došlo i k zateplení střešního
pláště a pokládce nové živičné krytiny. V roce 2021 však došlo k několikanásobnému zatečení
vlivem praskání živičné krytiny – jak ve spárách spojů, tak i samotné krytiny. Po několika
opravách bylo rozhodnuto o výměně celé krytiny střechy, kdy je nově použita tzv. „bazénová“
folie – DEKPLAN tl. 1,5 mm. S ohledem na zahájení prací až v podzimních měsících, byla
zatím realizována pouze polovina zakázky = 2 pavilony (vstupní a hospodářský). Zbytek
střechy bude dokončen dle klimatických podmínek, nejpozději do května 2022.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KDK eko IZOL – CZ s.r.o., Stružnice
10/2021 – 05/2022
1,15 mil. Kč (z toho profinancováno 2021 – 0,6 mil. Kč)

13

původní krytina z asfaltových pásů (vypráskaná, zatékalo)

nová krytina ze zátěžové folie
14

6. MŠ Žižkova – výměna plynových kotlů
S ohledem na velmi špatný technický stav stávajících plynových kotlů, kdy již nebylo možné
zaručit jejich bezproblémový provoz, byla provedena jejich výměna, včetně úprav kotelny
(nové odkouření) a také regulace.
Nové kotle jsou úspornější a s lepším spalováním plynu, kdy není přehřívána kotelna, ale jen
nahřívaná voda. V závislosti s novou regulací se očekává úspora na energiích ve výši 10 –
20 %.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Zdeněk Žebro, Šluknov
10/2021
0,4 mil. Kč

nové plynové kotle BUDERUS

7. MŠ Žižkova – výměna oplocení zahrady
V minulosti nechalo město Šluknov zhotovit plot zahrady MŠ Žižkova dřevěný, a to hlavně
z estetického hlediska. Bohužel vlivem času a také bezbřehé ukázkové ničivosti zejména
obyvatel sídliště byl plot velmi často poničen, a stal se nebezpečný dětem i kolemjdoucím.
Z těchto důvodů byla naplánována jeho výměna, a to drátěnými panely s podhrabovými
deskami. Osazením plotu do blízkosti stávajícího živého plotu byl navíc rozšířen stávající
chodník. Celkem bylo vyměněno bezmála 150 běžných metrů plotu.

Zhotovitel akce:

2RV stavební s.r.o., Vilémov
15

Realizace:
Profinancování akce:

08/2021 – 09/2021
366 tis. Kč

nový plot zahrady MŠ Žižkova

8. Zasíťování lokality pro RD JIHOZÁPAD – vodovod a kanalizace
Město Šluknov již od roku 2009 připravuje lokalitu pro stavbu 29 rodinných domů –
JIHOZÁPAD. Do roku 2020 byla lokalita postupně začleněna do Územního plánu Šluknov,
vypracována územní studie, dokumentace pro územní řízení i stavební povolení – ta se
vydávala celkem 3: na komunikace, na kanalizaci a vodovod a veřejné osvětlení. Samostatně
pak na rozvody elektro. Následovala přeložka vysokého napětí do izolovaných vodičů a
výstavba rozvodů NN, které jsou ukončeny v pilířcích na budoucích parcelách. Se společností
SVS a.s. musela být uzavřena smlouva o spolufinancování nové atmosférické tlakové stanice,
která bude vytvářet potřebný tlak nového vodovodu v této oblasti a oblasti Kreuzberku.
V roce 2021 byly zahájeny práce na pokládce vodovodu – přívodního řadu i hlavního řadu
s přípojkami a kanalizací – splaškové zaústěné do kanalizace v ul. J. K. Tyla a dešťové, která
je zaústěna do rybníka Zezulák. Práce budou dokončeny v 05/2022. Na tuto etapu je podána
žádost o dotaci, u které nyní čekáme na vyhodnocení.
Během roku 2022 se plánuje zahájení prodeje pozemků pro výstavbu RD, a to od ul.
Svojsíkova, kde by měly být zahájeny i práce na vybudování komunikací a veřejného osvětlení.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

PITTNER Česká Lípa s. r. o.
11/2021 – 06/2022
11,64 mil. Kč (v roce 2021 profinancováno 1,5 mil. Kč)
16

pokládka kanalizace

3D návrh nové zástavby JIHOZÁPAD
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9. Knihovna Šluknov, T.G.M. 638 – obnova dlažby a izolací balkonu 2. NP
– odstranění havarijního stavu
V průběhu roku 2021 bylo zjištěno zatékání do prostoru knihovny, a to přes stávající balkon
2.NP, který je nad částí knihovny. S ohledem na omezené prostory knihovny a nemožnost
přenesení knih do jiných prostor, bylo rozhodnuto o nutné a okamžité opravě balkonu.
Po odstranění stávající dlažby a dožilé hydroizolace bylo zkoumáno řešení nových možností
hydroizolace balkonu, který je nesymetricky klimaticky zatěžován – zespoda je vyhříván
interiérem knihovny a shora je zatěžován chladem stávajícího klimatu. Práce byly navíc
komplikovány pokročilým termínem – listopad už není úplně vhodná stavební sezóna. Práce
se podařilo dokončit a doufáme, že další roky prověří vhodnost řešení i bezvadnost práce.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Tomáš Bršlica, Šluknov
10/2021 – 11/2021
250 tis. Kč

vybourání staré dlažby
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nová dlažba balkonu nad knihovnou

10.

Elektronické zabezpečení Šluknovského zámku

Šluknovský zámek jakožto pravděpodobně nejhodnotnější budova (včetně vybavení) ve městě
byl od doby dokončení jeho obnovy zabezpečen z dnešního pohledu již velmi zastaralým
zabezpečovacím systémem, který by pravděpodobně pro zkušenějšího zloděje nebyl větší
překážkou. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k realizaci moderního zabezpečovacího systému
v odpovídající třídě zabezpečení s několika aktivními prvky. Jeho součástí je i protipožární a
protizáplavová ochrana (resp. ochrana proti zatečení).
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

11.

Václav Mareček, Šluknov
02/2021 – 03/2021
148 tis. Kč

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.
19

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 2021 profinancováno 1,07 mil. Kč)
1,12 mil. Kč

osazování směrovníku informačního systému v době nouzového stavu
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hotový informační panel osazený v žulové desce na Fukově

mapa města na náměstí Míru
21

12.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů převzala dne 25.02.2021 u výrobce, společnosti Auto
Trutnov, s. r. o., nové dopravní vozidlo Ford Transit. Při splnění technických podmínek
dotačního programu se jedná o devítimístný automobil v základním provedení, umožňující
přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na
úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly. Mezi vybavení vozidla patří červenomodré
výstražné zařízení se sirénou, vozidlová radiostanice, 2 ks kapesních radiostanic, osvětlení po
obvodu vozidla, parkovací kamera, programovatelné nezávislé topení, střešní nosič, celoroční
pneumatiky. Do příslušenství 2 ks ručních svítilen, 2 ks pracovních světlometů, ruční
vyprošťovací nástroj, lékárna typu III. (zásahový batoh), ruční hasící přístroje, pruhovaná
červenobílá páska, chirurgické rukavice a řezák bezpečnostních pásů. Nové vozidlo nahrazuje
19 let starý dopravní automobil stejné značky, u kterého se shodou okolností při posledním
výjezdu dne 12.03.2021 projevila zřejmě neopravitelná závada na motoru a tím se i ukončila
jeho služba u naší jednotky.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Auto Trutnov s. r. o.
06/2020 – 02/2021
1,4 mil. Kč
0,75 mil. Kč

starý a nový dopravní automobil vedle sebe
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13.

Pasportizace inženýrských sítí v majetku města

Od roku 2014, kdy byl pořízen pasport zeleně, se intenzivně věnujeme zmapování
kompletního majetku města a jeho digitalizace pro okamžitý a zejména aktualizovatelný
přehled o jeho stavu a zejména jako podklad pro jeho správu, údržbu a plánování oprav a
rekonstrukcí. Za těch 8 let máme již v podstatě veškerý majetek města zpasportován a
zdigitalizován – jedním z posledních kroků bylo pořízení digitálního pasportu veřejného
osvětlení a dešťové kanalizace. Obě tyto inženýrské sítě tak máme nyní geodeticky zaměřeny,
zmapován jejich stav a od jara 2022 je budeme moci i digitálně poskytovat všem stavebníkům
ve městě v úrovni a kvalitě, kterou poskytují národní i nadnárodní správci sítí (ČEZ, SčVK,
GasNET, CETIN), což je uživatelský komfort, který doposud žádné jiné město ve Šluknovském
výběžku neposkytuje. Výsledná čísla vzešlá z mapování jsou zejména v oblasti veřejného
osvětlení ohromující – město Šluknov spravuje více než 55 km kabeláže VO a téměř 4 km
potrubí dešťové kanalizace.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

HRDLIČKA spol. s r. o., Praha
06/2021 – 11/2021
400 tis. Kč

výňatek z pasportu veřejného osvětlení
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PAMÁTKY
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2021
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 2021 jsme obdrželi příspěvek ve
výši 540 tis. Kč a z rezervního fondu programu pak dalších 200 tis. Kč.

1. Revitalizace východní fasády Domu kultury Šluknov (III. etapa)
Objekt Domu kultury Šluknov je nemovitou kulturní památkou ve vlastnictví města a obnova
fasády tohoto objektu se provádí již 3. etapou. V roce 2021 byla provedena obnova východní
fasády, což je část nad objekty pěší zóny směrem k lesnické škole. Fasáda v této části je méně
zdobná – pouze kombinace hrubé a hladké omítky ve členění osové geometrie. Původní nápis
„Sparkasse“ (Spořitelna) byl změněn na nápis „Dům kultury“ dle současného využití objektu.
Obnovou fasády došlo ke stabilizaci a obnově dožilé omítky, která opadávala na sousední
objekt i přilehlou pěší zónu a došlo i ke zlepšení vzhledu objektu.
Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov s finančním přispěním
Ministerstva kultury ČR. Dotaci z Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 jsme neobdrželi.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

WAKOS s.r.o., Rumburk
06/2021 – 09/2021
675 tis. Kč
248 tis. Kč

původní stav
24

nový stav fasády

2. Knihovna, č.p. 638 – 1. etapa repase balkonových dveří 2. NP
Výplně otvorů jsou v objektu knihovny, č.p. 638 ve velmi špatném, až havarijním stavu. A
zejména pak ve 2. NP (ZUŠ Šluknov).
Objekt samotný pochází z přelomu 19. a 20. století s přestavbou ve 30. letech 20. století, kdy
byla puristicky upravena vstupní a zadní fasáda a východní fasáda byla doplněna přístavbou.
Některá okna byla vyměněna a opatřena předokenní dřevěnou, lamelovou žaluzií.
V roce 2021 byly repasovány balkonové dveře 2. NP – jedny dvoukřídlé a jedny jednokřídlé, a
to včetně obnovy a přidání chybějících stahovacích žaluzií. I když byly původně montovány
skoro před sto lety, byly zkonstruovány tak, že je lze stáhnout úplně na sraz pro zatemnění,
nebo s mezerami mezi jednotlivými lamelami pro větrání. Celý systém byl obnoven a doplněn
tak, jak fungoval původně. Velmi poničené dveře byly repasovány, doplněny a osazeny
dvojitým zasklením pro snížení tepelných ztrát.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

DŘEVOPLUS Tomáš Knazovič, Rumburk
08 – 11/2021
190 tis. Kč
75 tis. Kč

25

původní stav dveří

repasované balkonové dveře – z exteriéru a interiéru

obnovená venkovní dřevěná žaluzie
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3. Restaurování ornamentálních vitráží č. 2 a 9 v kostele sv. Václava
V rámci Programu regenerace městské památkové zóny Šluknov se opravují památky nejen
v majetku města Šluknov, ale i jiných vlastníků. V takovém případě se poskytuje příspěvek
Ministerstva kultury vlastníkovi a město Šluknov na opravu přispívá.
V roce 2021 se z výše uvedeného dotačního programu realizovalo restaurování vitráže č. 2 a
následně z rezervního fondu tohoto programu pak i vitráž č. 9. Jedná se již o obnovu několikáté
vitráže, které byly před zahájením prací ve velmi špatném stavu. Římskokatolická církev se již
dlouhodobě snaží získat grant na generální opravu krovu a střechy, ale bohužel zatím
neúspěšně. Technický stav krovu již ale není vůbec dobrý.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace MK ČR:
příspěvek města:

Ateliér VITRAJ, Praha
04/2021 – 10/2021
700 tis. Kč
243 tis. Kč
35 tis. Kč

obnovená ornamentální vitráž sv. Petra
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4. Křížová cesta Království – Restaurování sousoší Krista s andělem
Město Šluknov již několik let obnovuje Křížovou cestu v Království, která byla před několika
lety téměř před zánikem. Po opravách kaplí se přistouplo k restaurování původních soch.
Sousoší Krista s andělem je centrální socha Getsemanské zahrady.
Socha byla restaurována – očištěna, byly načepovány uražené hlavy, domodelovány chybějící
části – křídla anděla, ruka s kalichem a další chybějící části, zpatinována a hydrofobizována.
Socha bude osazena zpět na původní místo zároveň s ostatními sochami, které se budou
restaurovat na jaře 2022, a to do slavností sv. Vavřince v srpnu 2022.

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

Radomil Šolc, Dubá
07/2021 – 11/2021
111 tis. Kč
77 tis. Kč

původní stav sousoší

stav po restaurování
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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. V roce 2021 byly omítky dokončeny, provedena malba zdí a dokompletována
elektroinstalace, včetně osvětlení. Na náklady sponzorského daru ze SRN se provádí oprava
harmonia.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Jan Štefl a Václav Mareček, Šluknov
04/2020 – 11/2021
30 tis. Kč

nové omítky a výmalba kostelíku + lustr pro osvětlení
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pohled na vstupní část

2. Obnova hlavní cesty na hřbitově v Království
I v loňském roce jsme pokračovali v postupné rekonstrukci hřbitova v Království, který od roku
2018 vlastníme. Na rok 2021 připadla obnova středové cesty, které rozděluje hřbitov na dvě
poloviny. Součástí prací bylo dokončení dosud chybějících kamenných obrubníků, vydláždění
původní pískové cesty z žulových odseků. Nad rámec obnovy cesty jsme ještě v této etapě
realizovali výřez všech náletových dřevin ze starých hrobových míst, vztyčení padlých
náhrobků, instalaci tzv. lavičky porozumění a dodávku velké informační tabule, kde jsou kromě
plánu hřbitova uvedeny i jména významných na hřbitově pohřbených osobností. Za zmínku
jistě stojí, že akce byla realizována na základě hlasování obyvatel v participativním rozpočtu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2021 – 08/2021
0,5 mil. Kč

30

původní stav cesty
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pokládka žulové dlažby
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hotová cesta s lavičkou porozumění
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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 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 2021 proběhl již 4. ročník dotací, kdy bylo vlastníkům objektů vyplaceno 162 tis. Kč na
opravu 4 fasád. 1 dotace na fasádu a 1 dotace na střechu byly vráceny z důvodu nerealizace
akce z důvodu nenastoupení realizační firmy.

Farní ul. č.p. 154

34

Karlova ul. č.p. 323
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
1. Cyklostezka Šluknov-Rožany
Po pěti letech od zahájení prvotních příprav se povedlo v roce 2021 dokončit rekonstrukci a
dostavbu cyklostezky do Rožan. Právě před pěti lety jsme zahájili první jednání s vlastníky
pozemků, (kterých bylo po trase celkem 14), zda vysloví souhlas s dostavbou cyklostezky,
která byla do té doby pouze nekompletním torzem. V roce 2019 jsme získali stavební povolení,
následně i dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a v letech 2020 – 2021
proběhla samotná realizace.
Cyklostezka má nyní od kraje města až na státní hranici tři kilometry, je kompletně osvětlená
a využitelná tedy i v brzkých ranních či večerních hodinách. Oproti dřívějšku je i odvodněná
(několik propustků, příkopů) a cestou naleznete dvě odpočinková místa, za zmínku stojí
zejména to u státní hranice s vyhlídkovým molem nad Olexovým rybníkem. Zde patří velké
poděkování rodině Karlových, kteří s realizací souhlasili. Nyní před námi stojí ještě úkol
propojení cyklostezky s budoucím chodníkem na Budišínské, přičemž pro cyklisty bude i tento
úsek využitelný, a to až ke stávajícími dětskému hřišti. K článku přikládáme několik fotografií
z průběhu realizace.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Sdružení ZEMPRA DC. ZEPS, Technické služby Šluknov
08/2020 – 08/2021
13 mil. Kč (z toho v roce 2020 12,4 mil. Kč)
8,79 mil. Kč

provápňování neúnosného podloží cyklostezky
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hotový nový úsek cyklostezky na kraji města

dokončené odpočinkové místo
37

nové odpočinkové místo u Olexova rybníka

2. Oprava místních komunikací ve městě Šluknov
Jako již několikátým rokem investuje město Šluknov větší částku do celopovrchových oprav
komunikací, a to pokud možno rovnoměrně po katastrech města a dle schváleného plánu
oprav komunikací. V roce 2021 byly opraveny komunikace ve 4 lokalitách – v Císařském cesta
k vlakové zastávce, v Království k restauraci Jitrovník (v těchto dvou lokalitách včetně
kompletní rekonstrukce propustků), v Novém Hraběcí okolo bývalé školy a ve Šluknově zadní
část Žižkovy ulice od tenisových kurtů směrem do sídliště. Celkem byl položen nový asfalt na
komunikacích v délce 700 běžných metrů.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

SaM Silnice a mosty a. s., Děčín, Technické služby Šluknov
05/2021 – 06/2021
1,6 mil. Kč

38

obnova propustku v Císařském
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původní povrch Žižkovy ulice (Sídliště 100 – 1002)
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nový povrch v Žižkově ulici (Sídliště 100 – 1002)

nový povrch v Novém Hraběcí
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3. Rekonstrukce komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové
V podzimních měsících byla provedena obnova povrchu dvou významných městských
komunikací v ulicích B. Němcové a Dvořákova. Akce mohla být uskutečněna i díky dotační
podpoře, jelikož projekt „Obnova místních komunikací ve Šluknově v roce 2021“ byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Nový povrch mají ulice o délce 730 metrů a položeno bylo přes 3000 m2 nového živičného
koberce. Akce byla poměrně náročná, jelikož byla koordinována s pracemi jiných zhotovitelů
na dešťové kanalizaci a současně s napojením hned několika nových či rekonstruovaných
objektů na vodovodní řad, plynovod a splaškovou kanalizaci. Za diskomfort v průběhu prací
se omlouváme, ale i díky této skutečnosti by komunikace měly zůstat řadu let celistvé a bez
jakéhokoliv zásahu

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

Silnice Žáček s. r. o., Česká Lípa, Technické služby Šluknov
07/2021 – 10/2021
4,5 mil. Kč
1,73 mil. Kč

původní stav v ul. Dvořákova
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pokládka dešťové kanalizace

v průběhu asfaltování
43

nový povrch v ul. B. Němcové
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4. 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 – odvodnění prostranství
dešťovou kanalizací, kdy jsme využili investiční akce Severočeské vodárenské společnosti a
přiložili potrubí dešťové kanalizace k jejich splaškové kanalizaci, čímž došlo k významné
úspoře na zemních pracích.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

MAJJ Kupec s. r. o., Děčín
06/2021 – 09/2021
413 tis. Kč

Pokládka dešťové kanalizace v souběhu se splaškovou
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5. Obnova zábradlí v Luční, Studniční a Stříbrohorské ulici
Ke každoročním opravám realizovaným podél městských komunikací patří i obnova zábradlí
v lokalitách, kde vedou komunikace podél potoků. Vzhledem k poloze Šluknova podél několika
vodních toků se jedná o několik kilometrů zábradlí. V roce 2021 bylo obnoveno zábradlí podél
Stříbrného potoka podél ulic Luční, Stříbrohorská a Studniční v celkové délce 115 bm.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
02/2021 – 04/2021
196 tis. Kč

Nové zábradlí v Luční ulici
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6. Obnova lávky v ul. Na Hrázi
Jak jsme zmínili již v loňské výroční zprávě, začali jsme postupně odmazávat jeden velký dluh
z minulosti, který si město nese, a to je silně zanedbaný stav mostků a lávek v majetku města.
Každoročně jsou tak nově do rozpočtu města od loňského roku alokovány prostředky jak na
průběžnou údržbu, tak na kompletní obnovu mostků a lávek dle priorit stanovených v mostních
prohlídkách. V roce 2021 byla obnovena lávka v ul. Na Hrázi. Nová lávka s ocelovou
konstrukcí a mostovkou z dubových fošen nahradila původní betonovou, která již hrozila i
samovolným propadem. Z důvodu umístění v památkové zóně musel být kladen důraz na její
provedení, zejména v oblasti zábradlí, které tak bylo provedeno kovářsky.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
03/2021 – 05/2021
206 tis. Kč

původní lávka po odstranění zábradlí

47

demontáž lávky jeřábem

nová lávka s kovaným zábradlím
48

7. Nový mostek v ul. Úzská
S výše uvedeným článkem souvisí i tento – u mostku v ulici Úzská se bohužel naplno projevila
dlouhodobá zanedbanost řady mostních konstrukcí, kdy se při návozu uhlí do objektu, který
pro přístup nemá jinou možnost než využití tohoto mostku, původní betonový mostek propadl.
Naštěstí nedošlo k újmě na zdraví ani škodě na vozidle. Jelikož mostek spojoval dva městské
pozemky, a byl tím pádem v našem majetku, museli jsme rychle reagovat. Během několika
dnů byla zajištěna projektová dokumentace a již do dvou měsíců díky akceschopnosti TS
Šluknov a jejich subdodavatele 2RV stavební stál na místě mostek nový. Díky nově
alokovaným prostředkům by v horizontu 2-3 let měly být všechny havarijní mostky ve Šluknově
vyměněny za nové a k obdobným situacím by již tak nemělo docházet. Po tuto dobu pak budou
postupně osazeny odpovídajícím dopravním značením, kde bude stanovena možná
zatížitelnost mostu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
06/2021 – 08/2021
112 tis. Kč

původní most po propadu
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výztuž nosné konstrukce nového mostu

nový most po dokončení
50

8. 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:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o., SaM silnice a mosty Děčín
03/2021 - 12/2021
1,4 mil. Kč

sjezd k rybníku nad Rožankou
51

opravy na komunikaci na Novou Ves
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
1. Oprava oplocení a údržba dětských hřišť
Město Šluknov spravuje již 5 ucelených dětských hřišť. I když jsme při pořízení dávali veliký
důraz na kvalitu použitých materiálů, ne vše je nesmrtelné. Velkým problémem pak nejsou
samotné herní prvky, jako spíše bezpečnostní a doplňkové prvky - dopadové plochy, oplocení,
či lavičky.
V roce 2021 bylo provedeno nové oplocení dětského hřiště v ul. Lužická a Sokolská. Nestabilní
dřevěné oplocení bylo nahrazeno drátěnými 3D panely. Ty jsou bezpečné a dostatečně
průhledné pro dohled nad hrajícími se dětmi.
V rámci údržby hřišť pak byly skoro všechny herní prvky nově natřeny a dopadové plochy byly
prokypřeny a dosypány do požadované vrstvy.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

2RV stavební s.r.o., Vilémov – TS Šluknov
09/2021
250 tis. Kč

nové oplocení a nátěr prvků dětského hřiště v Lužické ul.
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nové oplocení a nátěr prvků dětského hřiště v Sokolské ul.

2. Rekonstrukce horního antukového kurtu na městském stadionu
Šluknov
Město Šluknov má v rámci městského stadionu i samostatný tenisový kurt, který slouží pro
pronájem tenistům. I když vypadal vzhledově dobře, byl špatně založen a stávající antukový
povrch byl udržovatelný jen velmi problematicky. V rámci podpory sportu ve městě bylo
rozhodnuto, že se tato sportovní plocha upraví tak, aby splňovala požadovanou kvalitu
povrchu a dvorec mohl být pronajímám bez obav o jeho stav.
Stávající antuka a štěrkové lože byly odstraněny, následně navezena nová a kvalitní škvára,
včetně instalace patentní vrstvy a následná vrstvená pokládka antuky, včetně umělých lajn a
nových sloupků.
Doufáme, že nový povrch kurtu bude dlouho sloužit.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

SIBERA SYSTEM s.r.o., Stará Boleslav
09/2021 – 10/2021
650 tis. Kč
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kurt po sejmutí staré antuky, nové obruby a návoz podloží ze škváry

podkladní patentní deska
55

dokončený nový povrch antukového kurtu s plastovými lajnami
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PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
1. Rekonstrukce fasády a střechy hasičské stanice
Na několik etap rozdělená rekonstrukce objektu hasičské stanice se již chýlí ke konci. Poslední
větší etapou jsou stavební práce, které budou dosud nejpatrnější, a sice oprava střechy
(stávající nevhodné asfaltové šindele budou nahrazeny maloformátovou plechovou šablonou,
kterou jsme již úspěšně použili na hřbitovní kapli) a kompletní rehabilitace fasády, včetně
statického zajištění letité trhliny a výměny zbylých dosud nevyměněných oken. V roce 2021
byla na tyto práce zajištěna projektová dokumentace a letos budou práce provedeny.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt s. r. o., Rumburk
08/2021 – 01/2022
82 tis. Kč

výňatek z PD

2. Hlavní mostní prohlídky
Jak jsme již uvedli výše, v roce 2021 jsme zahájili pravidelnou péči o mostní objekty v majetku
města. Jejich základním předpokladem je provádění pravidelných mostních prohlídek, kde
odborně způsobilá osoba zhodnotí stav mostu a navrhne potřebná opatření. Vzhledem
k celkovému počtu mostů v majetku města nelze z finančních důvodů provést všechny
prohlídky najednou, ale do roku 2024 by měly být kompletní a již od letošního roku dojde
k odstranění závad zjištěných v loňském roce.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Projektová kancelář VANER s. r. o., Liberec
04/2021 – 07/2021
121 tis. Kč
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3. Architektonická studie rekonstrukce a dostavby ZŠ Žižkova
Objekt základní školy v Žižkově ulici je v podstatě areálem složeným z několika budov
z různých časových období a jako takový neprošel nikdy žádnou větší rekonstrukcí. To se
postupně čím dál tím více podepisuje na jeho nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, což
si ve spojení s pomalu nedostačující kapacitou vyvolává potřebu většího zásahu. Za tímto
účelem proběhla série schůzek s vedením školy a architektem a výstupem je architektonická
studie, která řeší rekonstrukci a částečnou dostavbu areálu tak, aby vyhověl současným i
budoucím požadavkům. Studie rozděluje možnou realizaci na pět etap a bude nyní jen na
vedení města, v jakém rozsahu a kdy se do akce město pustí.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
09/2021 – 12/2021
128 tis. Kč

vizualizace nové podoby školy
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4. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lužická a Nádražní
Lokalita okolo domu s pečovatelskou službou a bytových domů v Lužické ulici je poslední
ucelenou částí města, kde stále máme stará neúsporná svítidla veřejného osvětlení propojená
poruchovým hliníkovým kabelem. Proto jsme v loňském roce nechali zpracovat projektovou
dokumentaci, která řeší rekonstrukci osvětlení v celé lokalitě, včetně dostavby lamp podél
dosud neosvětlených komunikací.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Johana Poláková, Blíževedly
06/2021 – 12/2021
8 tis. Kč

5. Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském
Mostům jsme již ve výroční zprávě věnovali poměrně dost řádků, tak již jen krátce – před
zahájením rekonstrukce je vždy nezbytná projektová příprava a právě pro mosty, které máme
v plánu rekonstruovat v letech 2022 – 2023, byla vyhotovena projektová dokumentace, která
je připravována ve spolupráci s Povodím Ohře, které rovněž ve dvou etapách připravuje
rekonstrukci Šluknovského potoka. Obnova našich mostů bude této akci předcházet.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Petr Masopust, Jiří Bárta, Zdeněk Baborák
04/2021 – 06/2022
170 tis. Kč (z toho v roce 2021 profinancováno 90 tis. Kč)

výňatek z PD
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6. Splašková kanalizace v ulici Studniční
Odkanalizování je dodnes slabou stránkou města. Stále máme i v centru lokality, které nejsou
řádně odkanalizovány do čistírny odpadních vod a splaškové vody se většinou jen
s minimálním předčištěním v septicích dostávají do potoka. Jednou takovou lokalitou je i
Studniční ulice, kde jsme nechali vyprojektovat splaškovou kanalizaci, díky níž bude možné
řádně odvést odpadní vody z 8 objektů.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Josef Folbrecht, Nový Bor
04/2021 – 02/2022
121 tis. Kč (z toho v roce 2021 investováno 89 tis. Kč)

výňatek z PD
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7. Úprava zahrady městské knihovny
Součástí postupných oprav objektu městské knihovny je i příprava úprav stávající zahrady,
která byla původně koncipována jako okrasná k vile, kterou objekt v minulosti býval.
Z původních úprav se zachovala jen malá část a zahrada dnes má minimální využití. Nechali
jsme tedy zpracovat návrh úprav, který počítá nejen s dosadbami zeleně, ale i zvětšení
stávajícího malého parkoviště u objektu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Iva Jaburková, Šluknov
06/2021 – 08/2021
40 tis. Kč

výňatek z PD
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MĚSTSKÁ ZELEŇ
1. Ošetření památných stromů na Šluknovsku
I v letošním roce bylo realizováno ošetření památných stromů. 100% nákladů bylo hrazeno
z dotace v rámci Programu péče o krajinu v roce 2021 – 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 7 stromů převážně v okolních
obcích Šluknovského výběžku. Jednalo se většinou o zdravotní řezy a lokální redukce koruny
z důvodu jejich stabilizace. Opraveno a doplněno bylo několik dřevěných cedulí s označením
památných stromů včetně jejich informačních tabulí. Byla podána žádost o dotaci na ošetření
části Aleje Rybničná, která byla bohužel zamítnuta.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Ing. Miloslav Wach, Liberec
08/2021 – 09/2021
141.405 Kč
141.405 Kč
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2. Dílčí výsadby zeleně na katastru města
Na nové výsadby zeleně byl rok 2021 výrazně chudý a to hlavně z důvodu nedostupnosti
sadebního materiálu způsobeným pandemii COVOD-19. Proto nebyla založena žádná
výrazná plocha zeleně ve městě. Výjimkou je pouze pas zeleně podél základní školy v Tyršově
ulici a také dosadba zeleně u ZŠ v Žižkově ulici. V průběhu roku byl však aktualizován 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. Příkladem muže být dubovo-lipová alej v Království, kde došlo
k jednotlivým přesadbám a doplnění stromů dle jejich druhu. Postupně byly odstraněny a také
obnoveny dřevěné kůly u nově vysazených stromů ve všech katastrech města.
V roce 2021 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů:
• Javor parčík nádraží
• Javor Hraničář
• Buk, strobuska a buxusy zámecký park
• Jasan Nádražní
• Ibišky spořitelna
• Parčík TGM keře
• Třešeň Karibik
• Dub a lípa Kreuzberg
• Živý plot jídelna
• Živý plot hřiště Lužická
• Korunatky DPS
• Lípa Karlák
• Dosadby náměstí
• 2 lípy před ZŠ
• Lípa křížek Království
• Dosadby aleje Království
Zhotovitel akce: UNILES, a. s., Rumburk, TS Šluknov
Realizace: 04/2021 – 10/2021
Profinancování akce: 218 tis. Kč
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doplnění zeleně podél ZŠ v Tyršově ul.
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3. Zahradnické, udržovací a úklidové práce
V průběhu roku 2021 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovní sílu na pomoc při
zahradnických, udržovacích a úklidových pracích. 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.
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných, neperspektivních
v posledních letech často zcela suchých dřevin na pozemcích města Šluknov v celkovém
rozsahu 20 kusů stromů.
Rovněž byly provedeny prořezy dřevin v lokalitách nad komunikacemi a také v místech, kde
byly provedeny rozsáhlejší investiční akce – cyklostezka Rožany atd.

cyklostezka v Rožanech (park na návsi)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021
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 2021 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 2021 vyprodukovali občané města celkem 2.450,26 t odpadů, což je o 12,44 t méně
než v roce 2020. Pokles je způsoben hlavně snížením produkce biologicky rozložitelného
odpadu a také objemného odpadu. Bohužel vzrostla produkce směsného komunálního
odpadu a to o téměř 151 t. Jedná se o logický vývoj vzhledem nárůstu počtu obyvatel města.
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Odpady vyprodukované občany města Šluknova v přehledu:
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Papír
Kompozitní obaly (tetra-pack)
Barevné sklo
Bílé sklo
Plast
Biologicky rozložitelný odpad (BRKO)
Kovy
Stavební suť
Nebezpečný odpad
Celkem:

1.479,61 t
401,37 t
78,44 t
0,30 t
36,57 t
12,28 t
111,00 t
305,24 t
9,13 t
9,00 t
7,02 t
2.450,26 t

Z toho:
Koše
Černé skládky
Černé skládky suť
Sběrný dvůr (objemný odpad)
Kontejnery (objemný odpad)
Sběrný dvůr (BRKO)
BRKO – popelnice
Kontejnery – sídliště (objemný odpad)
Směsný komunální odpad – popelnice
Tříděný odpad
Ostatní
Celkem:

22,94 t
20,82 t
8,50 t
315,04 t
19,72 t
28,46 t
279,95 t
46,17 t
1.434,72 t
247,72 t
26,22 t
2.450,26 t

Odpady vzniklé činností města Šluknova v přehledu (opravy, údržba, výstavba):
Beton
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad
Směsi nebo oddělené frakce betonu
Směsný komunální odpad
Zemina a kamení
Celkem:

29,90 t
336,30 t
1,25 t
157,15 t
10,96 t
182,72 t
718,28 t

3. Nádoby
Ve Šluknově bylo v roce 2021 průměrně sváženo celkem 1.600 ks svozových nádob
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 55 ks
kontejnerů o objemu 1100 litrů.
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2021 pronajímalo celkem 1.538
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 2021 jich bylo vydáno
728 ks.
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V roce 2021 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se
zapojilo 384 domácností mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz
probíhal od března do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 4.765 nádob.

4. Tříděný odpad
V roce 2021 bylo ve městě vyčleněno 33 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 142 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 Jungmannova
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.
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Město Šluknov již šestým 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 2021 občané
užívali již 384 ks těchto nádob. Sebráno bylo celkem 305,24 tun bioodpadů z domácnosti.
Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno
336,30 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 2021 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 1,03 t elektroodpadu
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
17,12 t.

SBĚR TEXTILU
V roce 2021 probíhal sběr textilu mimo režim odpadů. Evidence textilu jako odpadu byla na
základě doporučení Ministerstva vnitra ze systému odpadového hospodářství z obecně
závazné vyhlášky obce vyjmuta. Nicméně občané textil do stacionárních kontejnerů
umístěných domovem důchodců, na Sídlišti před č. p. 1006 a v areálu Technických služeb
Šluknov, spol. s r. o. odkládali. Textil je byl 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 2021 občané vytřídili 8.883 kg textilu což je o 1.458 kg více než
v loňském roce.

5. Soutěž
Z důvodů koronavirové pandemie se soutěž Základní školy J. Vohradského ve Šluknově
v roce 2021 nekonala.

6. Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město
Z důvodů koronavirové pandemie se akce v roce 2021 nekonala.

7. Den Země
Z důvodů koronavirové pandemie se akce v roce 2021 nekonala.
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8. Financování
NÁKLADY
zaokrouhleno, s DPH

Svoz komunálních odpadů
Nájem nádob na komunální odpad
Svoz tříděného odpadu
Nájem nádob na tříděný odpad
Pytle na komunální odpad vč. svozu
Svoz nádob s bioodpadem
Sběrný dvůr - likvidace odpadů
Sběrný dvůr – (obsluha, manipulace)
Sběrný dvůr – provoz
Velkokapacitní kontejnery – likvidace
Velkokapacitní kontejnery – doprava
Likvidace černých skládek
Černé skládky – (svoz, manipulace)
Koše
Koše – (obsluha, doprava, manipulace)
Uliční smetky
Zpětný odběr elektrozařízení
Odpady ze sídliště – objemný odpad
Pneumatiky
Nebezpečné odpady
Kompostárna
Odpady vzniklé z údržby zeleně obce
Odměny partnerským firmám
Náklady celkem

5.095.689 Kč
268.999 Kč
1.111.312 Kč
69.671 Kč
1.200 Kč
244.582 Kč
742.983 Kč
348.722 Kč
551.760 Kč
46.122 Kč
12.251 Kč
57.592 Kč
66.930 Kč
52.412 Kč
339.006 Kč
479.160 Kč
37.752 Kč
120.037 Kč
0 Kč
68.063 Kč
1.132.560 Kč
2.261.348 Kč
5.478 Kč
13.113.629 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 2021 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)
Příjmy celkem

2.631.718 Kč
148.440 Kč
5.505 Kč
891.727 Kč
33.191 Kč
3.710.581 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 2021 vydal Odbor rozvoje a životního prostředí 54 rybářských lístků. Počet vydávaných
rybářských lístků se postupně snižuje díky tomu, že zákon umožnil vydávání lístků na neurčito.
To znamená, že spousta rybářů si rybářský lístek již nemusí obnovovat.
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1. Městské studny
V roce 2021 byly dne 07.06. 2021 odebrány vzorky vody z městských studní a byl proveden
úplný rozbor vody. Výsledky rozborů byly kolísavé. V některých studnách se zlepšily, v jiných
naopak zhoršily.
Studna Rožany – st. p. č. 50, k. ú. Rožany ø (průměr studny) 100 cm ; H (hloubka studny)
445 cm, VS (vodní sloupec) 215 cm. Kvalita vody byla v roce 2021 výrazně horší. Ve vodě se
objevilo vysoké množství koliformních bakterií. Jako hlavní důvod se jeví činnost (kácení)
v blízkosti studny. Studna byla následně vydezinfikována.
Studna Království – p. p. č. 2887/2, k.ú. Království, ø 100 cm, H 375 cm, VS 160 cm. Kvalita
vody ve studni se oproti minulým rokům výrazně zlepšila. Splňuje všechny požadavky pro
kvalitu pitné vody.
Studna Královka – p. p. č. 14, k.ú. Královka, ø 100 cm, H 290 cm, VS 230 cm. První výsledky
úplného rozboru vody ze studny na Královce vykazovaly výskyt nežádoucí látky, avšak bylo
velmi neuvěřitelné, že by se tento druh látky do studny vůbec mohl dostat, protože je
používána pouze v prádelnách a čistírnách. Město ihned kontaktovalo krajský úřad s dotazem
na možnost průsaků ze skládky v Rožanech a rozbory půdy. Dle sdělení Krajského úřadu
Ústeckého kraje nedošlo z vcelku vzdálené skládky k žádným únikům a všechny předložené
zkoušky nevykazovaly výskyt chemických látek. Město Šluknov zadalo zopakování odběrů.
Tentokrát výsledky dopadly již relativně dobře. Výskyt chemických látek ve vodě se
nezopakoval. Bohužel se ve vodě objevilo vyšší množství intestinálních enterokoků i
koliformních bakterií. Možným důvodem je těžba dřeva po kůrovcové kalamitě, která velmi
ovlivňuje podzemní vody. Studna byla následně vydezinfikována.
Kašna v ul. Dr. E. Beneše – p.p.č. 678/1, k.ú. Šluknov, v předcházejících letech vznikaly obavy
z velmi nízkého přítoku vody do této kašny. Občané byli zvyklí si zde odebírat vodu. Vše bylo
evidentně způsobeno nízkou hladinou podzemních vod. V současnosti je v kašně vody opět
dostatek. Její kvalita se postupně zlepšuje, a ač dle protokolu nelze říci, že se jedná o vodu
kojeneckou, výskyt koliformních bakterií není zdaleka tak vysoký jako v případě studní.
Bohužel, v tomto případě voda nepochází ze studny ale samospádem potrubím od Hrazeného
a není tak možné provést její dezinfekci. Nelze tak považovat vodu za pitnou, i když zdravému
člověku určitě neublíží.
V roce 2021 byly provedeny odběry a rozbory vody také z nově objevené studánky za
Travelem v Rožanech a pramenu u cyklostezky u rybníka „Balaton“. V obou případech byl ve
vodě zaznamenán zvýšený výskyt koliformních bakterií. Po ukončení těžby dřeva a dokončení
terénních úprav budou oba vodní zdroje upraveny a věříme, že kvalita vody se v nich výrazně
zlepší.

2. Vodní nádrže a vodní toky
1. Rekonstrukce rybníka Zezuláku
I v roce 2021 jsme pokračovali v postupné rekonstrukci rybníka Zezuláku, resp. odvodu vod
z něj. V této etapě jsme realizovali výměnu rozdělovací šachty za požerákem, kdy jsme vyřešili
letitý problém s nekapacitním odtokem v období větších dešťů či jarního tání. Nová
rozdělovací šachta obsahuje kapacitní havarijní přepad, který balastní vody odvede do potrubí
křižujícího ulici B. Němcové do Stříbrného potoka. Dalšími prováděnými pracemi byla výměna
65 metrů potrubí mezi Přemyslovou ulicí a zahradou spořitelny, kde docházelo k neustálým
průsakům do soukromých sklepních prostor a obnova šachty na zatrubněném potoce před
spořitelnou, díky níž jsme získali povědomí o stavu potrubí směrem do náměstí (bohužel je ve
špatném stavu a jeho výměna je nevyhnutelná).
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
02/2019 – 03/2019
622 tis. Kč

oprava zatrubnění nad spořitelnou
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napojování nové rozdělovací šachty

2. Pramen u cyklostezky do Rožan
V souběhu se stavbou cyklostezky do Rožan se nám povedlo uskutečnit milou akci za málo
prostředků. V průběhu stavbu jsme na konci stávající cyklostezky před obchodem Travel Free
zjistily výskyt pramene s kamennou stříškou, který se podílel na podmáčení nového úseku
cyklostezky. Spojili jsme tak příjemné s užitečným a vodu z pramene odvedli potrubím
k cyklostezce, zde zřídili výtokový objekt a propustek pod cyklostezkou. Vzniklo tak příjemné
odpočinkové místo, které jsme osadili lavičkou. Dle provedených rozborů sice není voda zcela
bezchybné kvality, pro drobné osvěžení však postačí. Letos bychom prameniště rádi osadili
stříškou, která zamezí dopadu listí a jehličí do prameniště, což způsobuje stávající horší kvalitu
vody.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
05/2021 – 06/2021
50 tis. Kč
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prameniště

vyústění pramene u cyklostezky s lavičkou
Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP
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