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Úvodní slovo
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za
rok 2018. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem Městského
úřadu Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018. V roce 2018 ORŽP
hospodařil s téměř polovinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci
se přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě.
Rok se pro ORŽP nesl zejména v duchu dokončování největší novodobé investiční akce
města, a sice rekonstrukce radnice. Těžko slovy vyjádřit, jak náročná, a to jak po psychické,
tak i fyzické stránce tato akce z mnoha důvodů byla, nicméně věříme, že výsledný dojem
stojí za to a pro nás všechny byla obrovskou zkušenosti, o které věříme, že ji v příštích
letech v návaznosti na plánované akce zúročíme.
Na akcích uvedených ve zprávě pracovali pracovníci odboru ve složení:
Mgr. Martin Chroust – vedoucí odboru
Bc. Michal Bušek
– odborný pracovník (investice, územní plánování, památková péče)
Božena Naňáková – odborná pracovnice (odpadové hospodářství, vodní hospodářství,
péče o krajinu)
Mgr. Veronika Stroufová – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní
komunikace)
Ladislav Čurgali, DiS. – odborný pracovník (veřejná zeleň, péče o krajinu, od 11/2018)
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci rozpočtu v celkovém rozsahu:
§ 2212 Silnice (opravy ulic)
5.072.210 Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, aj.)
5.683.490 Kč
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)
113.840 Kč
§ 2223 Bezpečnosti silniční dopravy (měříč rychlosti)
59.810 Kč
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)
11.500 Kč
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace)
872.500 Kč
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků
26.230 Kč
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (Zezulák)
229.480 Kč
§ 3111 Mateřské školy (dokončení opravy fasády MŠ Svojsíkova)
801.580 Kč
§ 3113 Základní školy (konstrukce stropu tělocvičny)
162.690 Kč
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (KC Království, Dům kultury) 5.403.720 Kč
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (kapličky)
933.080 Kč
§ 3330 Neinvestiční transfery církvím (střecha kostelní věže))
122.000 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (správa stadionu, PD reko)
1.519.560 Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)
586.760 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení (výměna lamp Zahradní, Tyršova)
2.913.730 Kč
§ 3632 Pohřebnictví (správa a údržba)
765.540 Kč
§ 3635 Územní plánování (Změna ÚP)
376.310 Kč
§ 3639 Komunál. služby, územní rozvoj (veřejná prostranství)
1.400.880 Kč
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
70.490 Kč
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
6.643.210 Kč
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
736.280 Kč
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biodopad)
333.150 Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, péče, DPS )
2.981.780 Kč
§ 6171 Činnost místní správy (rekonstrukce radnice)
25.003.320 Kč

Celkem výdaje v Kč

62.823.140 Kč
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INVESTICE
1. Stavební úpravy radnice ve Šluknově
Město Šluknov přistoupilo v roce 2017 k celkové rekonstrukci objektu radnice ve Šluknově.
Jedná se o objekt, který již nesplňoval svým statickým i technickým stavem základní
parametry, byl několikrát přestavován, lokálně opravován a samozřejmě byly v rámci prací
zjišťovány další a další skryté závady a havarijní stavy, vyžadující rozšíření původního
rozsahu prací. Tyto tak byly navýšeny zejména o demolici velké části původních povalových
stropů (uhnilá zhlaví), podkladních vrstev podlah v přízemí, kde nebyly zhotoveny podkladní
betony, ani hydroizolace, nesoudržné omítky, napadený a shnilý krov. Tyto skutečnosti,
zjišťované postupně dle odkrývaných konstrukcí, stavbu jednak časově prodlužovaly, ale i
finančně prodražovaly.
Dotace na tuto akci byly získány jen okrajové – zejména na imobilní přístup.
Stavba byla dokončena koncem srpna 2018 a po řádné kolaudaci bylo přistoupeno
k zabydlení interiérů a k návratu úředníků a MP. Akce byla finančně náročná a jednalo se o
stěžejní investici města Šluknov v roce 2018.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

CL-EVANS, Česká Lípa
04/2017 – 08/2018
39 mil. Kč (v roce 2017 investováno 25 mil. Kč)
1,7 mil. Kč

Doplňování krovu nad č.p. 431

Původní povalový strop nad 1.NP (vyhnilý)

2. MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – ošetření krovu
Při kontrole v objektu MŠ Svojsíkova 352 bylo zjištěno napadení krovu Tesaříkem krovovým.
Jelikož se jednalo o plošné poškození, bylo neodkladně přistoupeno k ošetření, kdy byly
napadené prvky očištěny ocelovými kartáči a následně chemicky ošetřen celý krov. Nosné
prvky nebyly zasaženy extrémně tak, aby musely být prvky ve větší míře vyměněny.

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Dřevoplus Knazovič, Rumburk
05/2018 – 08/2018
90tis. Kč
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Napadené prvky krovu po očištění ocel. kartáči

3. Vybudování vyhlídky na Židovském vrchu
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov zajistil dotaci na zkvalitnění turistické atraktivnosti města, a
to na vybudování vyhlídky na Židovském vrchu. Tato by měla obsáhnout klidové místo
s výhledem na město Šluknov, vč. části Království a Císařského a okolních vrchů. Vyhlídka
je první etapou celkové revitalizace vrcholu Židovského kopce, kde by měla být mimo
vyhlídky i klidová část pro posezení a vyžití nejmenších občánků, dále pak naučná stezka o
dřevinách, místo pro setkávání s ohništěm a obnovená a upravená plocha pro sport.
V roce 2018 byly provedeny terénní práce, založení stavby, včetně gabionových stěn podpěr
a nosná ocelová konstrukce s pozinkováním.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Dotace:

SIOPS, spol.s r.o., Vilémov
09/2018 – 05/2019
0,504 mil. Kč (v roce 2018)
50 % - Ministerstvo místního rozvoje z programu podpory
cestovního ruchu v regionech

pohled na konstrukci od příjezdu

boční pohled na konstrukci
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4. Energetické služby se zárukou
Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také „EPC“)
představují efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu EPC lze charakterizovat
jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách
provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.
Město Šluknov se rozhodlo snížit energetickou náročnost zařízení, jejichž roční spotřeba
zatěžuje rozpočet města. Byly vytipovány tyto okruhy a objekty pro řešení:
-

ZŠ Šluknov (ZŠ J. Vohradského + tělocvična, ZŠ Žižkova a jídelna)
MŠ Svojsíkova 352 a 355
veřejné osvětlení

Celá zakázka má 3 etapy:
1. etapa - Ověření stavu a využití energie v objektech
2. etapa - Provedení základních opatření
3. etapa - Poskytování garancí a finanční vypořádání
První dvě etapy byly v roce 2018 realizovány a v současnosti se již realizuje 3. etapa, která
bude trvat do roku 2029 a firma je povinna dodržovat garantované úspory v takové výši, jaké
garantovala při podpisu smlouvy.
Investicí je samozřejmě etapa č. 2, kde byly provedeny tyto práce:
ZŠ J. Vohradského
Objekt školy byl odstaven od centrální kotelny K2 a ve sklepě původní kotelny byly
instalovány 2 nové plynové kotle, včetně kompletního zařízení kotelny a nové přípojky plynu.
Na radiátorech v objektu byly instalovány IRC hlavice pro možnost požadované regulace
topení v závislosti na využívání prostor školy, byly vyměněny obyčejné žárovky za úsporné a
osazené nové perlátory na kohoutky umyvadel. Všechny řešené kotelny jsou hlídány a
obsluhovány i elektronicky, a to jak místně, tak i dálkovým přístupem.

realizace nové kotelny v ZŠ J. Vohradského
Tělocvična ZŠ J. Vohradského
Tento objekt byl také odstaven od dodávky tepla z centrální kotelny a nově je vytápěn z nové
kotelny v ZŠ. Podmíněnou investicí ze strany města bylo zhotovení nového podhledu
s umístěním LED světel a nového topení.
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nový strop velkého sálu tělocvičny

malý sál tělocvičny

ZŠ Žižkova
V tomto objektu byly 2 starší plynové kotelny. Tyto byly sloučeny do 1 nové s úspornějšími
kotli, včetně kompletního zařízení kotelny.

realizace nové kotelny
Jídelna
Stejně jako ZŠ.J.Vohradského a tělocvična, tak i tento objekt byl odpojen od centrálního
vytápění a zhotovena nová plynová kotelna v objektu, vč. nové technologie kotelny a plynové
přípojky.

nová kotelna v jídelně ZŠ
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MŠ Svojsíkova
V objektech MŠ Svojsíkova 352 a 355 byla upravena technologie kotelen a vyměněny
stávající kotle za nové kondenzační. V objektech byly instalovány nové perlátory na výtokové
baterie a vyměněny některá starší svítidla za nová, úspornější.

nové kotle MŠ Svojsíkova 352

měření a regulace v kotelně

Veřejné osvětlení
Tato významná položka obsahovala výměnu 669 ks lamp veřejného osvětlení za nová LED
svítidla. S ohledem na dobu realizace projektu (10 let garance na úsporu) osadil realizátor
značková svítidla Philips s integrovanou regulací. Výměnou byly pověřeny TS Šluknov jako
subdodavatel stavby.

noční pohled na osvětlenou silnici v Císařském
Celková finanční náročnost akce vyšla na 22,17. mil. Kč s tím, že garantovaná roční úspora
ve výši 1,59 mil. Kč půjde na umořování této investice s tím, že po skončení garance se
bude již jednat o čistou úsporu města.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

MVV Energie CZ, a.s., Praha 5
2018
22,17 mil. Kč (splácení od roku 2019)

5. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Zahradní a Tyršova
Ulice Zahradní a Tyršova jsou hlavními přístupovými komunikace ke školským zařízením –
školní jídelně a školnímu klubu v ulici Zahradní a základní škole J. Vohradského, školní
tělocvičně a základní speciální škole v ulici Tyršova. Obě ulice byly nedostatečně nasvětleny
dožívajícími svítidly ze 70. let 20. století. V rámci projektu byl odstraněn stávající
nevyhovující stav a prostřednictvím vybudováním zcela nového osvětlení (včetně stožárů
veřejného osvětlení, kabeláže a rozvodů) nasvětleny obě ulice dle současných norem.
Celkem bylo instalováno 14 nových lamp veřejného osvětlení (po sedmi v každé ulici) za
použití úsporné a moderní LED technologie.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2018 – 08/2018
364 tis. Kč
320 tis. Kč

původní lampy v Tyršově ulici

nové lampy v Tyršově ulici

6. Oprava hasičské zbrojnice v Císařském

Město Šluknov vlastní celkem tři budovy hasičských zbrojnic. Budova zbrojnice v Království
byla opravena v minulých letech, postupná oprava hasičárny ve Šluknově byla zahájena
v loňském roce výměnou vrat a od roku následujícího počítáme s dalšími opravami. Třetí
hasičskou zbrojnicí je objekt v Císařském za Novým soudem, který byl doposud opravován
spíše svépomocí členů SDH. V letošním roce byla především díky získané dotaci
z programu Ministerstva zemědělství provedena komplexnější oprava. V rámci prací byla
kompletně opravena fasáda, vyměněna dvě původní okna, repasovány průvětrné žaluzie na
věži, vyměněna vrata a podlaha garáže, provedena drenáž okolo objektu a vyřešen letitý
problém s nestabilním stropem pod místností klubovny.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

WAKOS, Rumburk
06/2018 – 09/2018
690 tis. Kč
392 tis. Kč

původní vzhled hasičské zbrojnice

v průběhu prací

Hasičská zbrojnice v novém kabátu
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PAMÁTKY
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2017
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 2018 jsme obdrželi
příspěvek ve výši 800 tis. Kč.

1. Dům kultury Šluknov – Revitalizace nároží a západní fasády severního
průčelí
Objekt Domu kultury Šluknov je nemovitou kulturní památkou ve vlastnictví města. Jedná se
o význačný, architektonicky zajímavý objekt – geometrická secese s neobarokní štukovou
výzdobou, jehož fasáda je narušená a začíná obyvatele sousedních domů i chodce.
V rámci revitalizace fasády byly odstraněny staré nátěry, odstraněny uvolněné a nesoudržné
části omítek a štuků. Všechny prvky štukové výzdoby byly opraveny – doplněny a zpevněny.
Celé přízemí muselo být chemicky ošetřeno, aby se odstranila nevhodná nepropustná vrstva
zhotovená v minulosti.
Mimo obnovy fasády bylo obnoveno oplechování říms, vyměněny parapety, lemování a
svody, natřeny mříže v přízemí. Materiály na obnovu fasády byly dodávány firmou
REMMERS, v souladu s původními materiály, založených na přírodním vápně.
Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov s finančním přispěním
Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2018.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

SVS-Stavitelství, s.r.o., Děčín
04/2018 – 09/2018
2,799 mil. Kč
1,4 mil. Kč

stav sochy Spořivosti před a po restaurování
12

Štukatérská oprava reliéfních ozdob fasády

Obnovená výzdoba pod konzolí sochy
13

celkový pohled na obnovu fasády

(foto Julius Pufler)
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2. Křížová cesta Království – Obnova kaple Žaláře Krista
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. Obnova proběhla na základě návrhu Ing. arch. Jiřího Kňákala,
který pracoval na základě torza obvodového zdiva a empirických informací obdobných
staveb. Přesný původní vzhled nebyl nikde dohledán.
Při obnově bylo použito v co nejvyšší míře původní materiál (kámen) a původní technologie
(klenebné pásy, maloformátová břidlice, apod.). Zajímavostí stavby je její zřejmě starší
původ, než je samotný areál křížové cesty. Zvláštností je barokizující prolomené napojení
apsidy které tvoří zajímavý detail celé krásné kaple. Při pracích na celkové obnově se
objevila původní dlažba, která byla ponechána a je viděna v interiéru kaple.
Práce byly prováděny v rámci programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností, s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

Ing. Vojtěch Král, Okna
04 – 11/2018
372 tis. Kč
240 tis. Kč

Vyklizení sutě a očištění konstrukcí

dozdění obvodových zdí, stavba krovu

dokončená kaple Žaláře Krista + kaple Bičování Krista
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(Foto Julius Pufler)

3. Obnova dlažby vestibulu Domu kultury Šluknov
V minulosti byla ošlapaná dlažba za vstupem do objektu Domu kultury nahrazena novou –
současnou dlažbou. Měla několik nevhodných úskalí – nekorespondovala s původní
dlažbou, nebyla protiskluzná a byla osazena ve vyšší niveletě než původní dlažba a hlavní
dveře nešly řádně otevřít.
S firmou Historické dlažby Haniš byl proveden návrh instalace repliky původní dlažby (ruční
probarvovaná slinutá dlažba) a po odstranění nevhodné dlažby a podkladního betonu byla
nová dlažba položena panem Havlíčkem. Celkový vjem prostoru je nyní úplně jiný a
koresponduje s celkovým vzhledem této památky. U hlavního vstupu do objektu byly
doplněny prosklené vitríny zhotovené kovářem
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

původní dlažba

viz článek
10/2018
150 tis. Kč

dokončování pokládky repliky pův. dlažby

osazení vitrín u hlavního vchodu (kovářská práce)
16

osazení prosklených dveří na hlavním schodišti (pro zamezení průvanu a tep. ztrát)
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DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU
1. Obnova fasády kostelíku sv. Jakuba v Císařském
Před několika lety jsme zjistili, že jsme vlastníky objektu kostelíku sv. Jakuba v Císařském.
Město Šluknov již několik let usiluje o záchranu tohoto kostelíku, kdy již byl opraven krov a
zhotovena nová střešní krytiny. Na tyto práce navázala v roce 2018 celková obnova fasády.
Stávající fasáda byla tlakovou vodou a mechanicky očištěna, odstraněny nesoudržné části,
doplněna, přetmelena a přeštukována. V rámci prací bylo i srovnání soklové části, oprava
dveří a oken. Vícepracemi na fasádě byla oprava dřevěných žaluzií věžičky, její střechy a
kříže s palicí. Pro odvod vody ze svodů a kolem objektu byl obnoven betonový okapový žlab
kolem objektu s obnovou vpustí do dešťové kanalizace.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Náklady akce:

Teen Challenge International ČR, divize TC Profi Šluknov
04/2018 – 09/2018
468 tis. Kč

stavba lešení

původní stav čelní fasády

celkový boční pohled po obnově fasády

(Foto Julius Pufler)
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2. Restaurování vnitřních maleb kostelíku sv. Jakuba v Císařském
Vlivem času a zejména dlouhodobému zatékání došlo k degradaci nádherných vnitřních
maleb na klenbách (stropu) kostelíku. Odbor rozvoje a ŽP se dohodl na provedení
odborných prací – sanování, zajištění a doplnění maleb se studenty – budoucími
restaurátory - Akademie výtvarných umění v Praze. Město Šluknov tak hradí pouze cestovné
a materiál. Práce jsou koncipované na 2 roky a dokončené budou v létě 2019
Zhotovitel akce:
Realizace:
Náklady akce:

AVU Praha
07/2018 – 09/2019
121 tis. Kč

Stavba lešení pro obnovu maleb klenby

fixování zachovalých maleb

Stav maleb před zahájením prací
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3. Obnova kříže pod Jitrovníkem, Království
Město Šluknov má na svém katastru několik desítek křížů – jsou to drobné sakrální památky,
tiší svědkové naší minulosti, kterou se snažíme oživit, připomenout si a zanechat v řádném
stavu pro další pokolení.
Jedním z těchto křížů je i velice hezký železný kříž u autobusové zastávky Pod Jitrovníkem v
Království. Při plánování obnovy tohoto křížku jsme o něm nevěděli de facto nic. Ale po
pátrání a pomoci pamětníků a nadšenců se začali nacházet střípky historie – informace i
fotografie. Velikou pomocí byli manželé Nataša a Jiří Belisovi, paní Helga Hošková i pan
Valtr Koňák. Dnes už tedy víme, že kříž nechal postavit 1789 statkář Josef Vogel na
památku své ženě, která přišla o život při bránění jejich statku před švédským vojskem.
Manželé Belisovi prováděli památkový dohled a koordinaci s řemeslníky - kamenické práce BcA. Jan Fedorčák, Česká Lípa; kovářské práce – Josef Skuhravý, Žandov; výroba siluet a
výmalba – Michal Janovský, DiS., Česká Lípa. Technická spolupráce a založení stavby –
Technické služby Šluknov, spol. s r.o.
Práce byly prováděny v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny, s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

viz článek
10/2017 – 08/2018
290 tis. Kč
168 tis. Kč

příprava základu pro křížek (TS Šluknov)

opěra pro infotabuli (KPZ Šluknov)

celkový pohled po obnově

(foto Julius Pufler)
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4. Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého u viaduktu na Fukově
Město Šluknov zpravidla u příležitosti pravidelného setkání rodáků a jejich potomků se
současnými představiteli a obyvateli města každý sudý rok ve Fukově „oživuje“ po kouskách
jednotlivá místa této velmi specifické části našeho města s poutavou historií. Pro rok 2018
(resp. 2019) jsme připravili obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která je zhotovována jako
školní úkol studentů – budoucích sochařů – AVU Praha. V roce 2018 studenti zahájili své
práce a současně byl na místo navrácen žulový sokl a upraveno bezprostřední okolí.
Samotné odhalení sochy proběhne 16.5.2019. Autorem vítězného návrhu (který vybrali na
tradičním setkání v srpnu 2018 samo rodáci z Fukova jejich potomci) je Petr Štalzer.
Zhotovitel akce:

AVU Praha (socha), Technícké služby Šluknov (sokl a okolí)

Realizace:

04/2018 – 05/2019

Náklady akce:

280 tis. Kč (z toho v roce 2018 profinancováno 108 tis. Kč)

původní stav místa

nový sokl při instalaci

model vítězného návrhu sochy
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
1. Oprava komunikace u Domova bez hranic

V rámci projektu „Oprava komunikace u Domova bez hranic“ byla opravena jedna
z nejfrekventovanějších silnic ve vlastnictví města – propojka okolo Toposu mezi ulicemi
Rumburská a Královská, včetně příjezdové komunikace k objektu Domov bez hranic.
Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj. Silnice byla již v dezolátním stavu. Živičný povrch byl
rozpadlý a nebezpečný jak pro příjezd vozidly, tak i pro pohyb pěších. Jelikož je komunikace
hlavním příjezdem ke zmíněnému Domovu bez hranic, podařilo se nám na akci získat
dotační prostředky z Fondu Ústeckého kraje.
Obzvláště vzhledem ke zvýšenému pohybu osob se zhoršenou schopností pohybu a
orientace byla situace na této komunikace nebezpečná a město Šluknov přistoupilo k řešení
komplexní. V rámci opravy, která proběhla v druhé polovině měsíce srpna, byl stávající
povrch vyfrézován a položen nový asfaltový koberec. Výstupem projektu je tak opravená
příjezdová komunikace o celkové délce 600 metrů.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

původní stav komunikace

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
08/2018
1,44 mil. Kč
0,4 mil. Kč

frézování stávajícího povrchu

nový povrch komunikace
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2. Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království
Stávající chodník ze Šluknova do Království doposud končil u budovy městské ubytovny,
dále již především obyvatelé domů stojících podél hlavní silnice v Království museli
absolvovat obzvláště za tmy poměrně nebezpečnou cestu podél po úzké krajnici. Nový
chodník, který bude financován ze dvou zdrojů (je proto rozdělen na dvě etapy – od ubytovny
po odbočku ke konírně a od odbočky ke kostelu) – Státního fondu dopravní infrastruktury a
Integrovaného regionálního operačního programu bude dlouhý celkem téměř 1.200 metrů,
široký 1,5 metru. Jeho součástí je i odvodnění, nové provedení autobusové zastávky
Království, Jednota a několik míst pro přecházení včetně svislého a vodorovného značení.
V roce 2018 se podařilo realizovat II. etapu, druhá pokračuje v roce 2019
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
10/2018 – 07/2019
4,929 mil. Kč (z toho v roce 2018 2,703 mil. Kč)
4,326 mil. Kč (z toho v roce 2018 2,277 mil. Kč)

zemní práce pro nový chodník

před pokládkou dlažby

hotové úseky nového chodníku

hotové úseky nového chodníku
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3. Oprava místních komunikací ve městě Šluknov
Rok 2018 znamenal (a doufejme, že bude mít trvalejší charakter) v oblasti přístupu určené
na jejich opravu, a to technologii celoplošné opravy formou pokládky nového živičného
povrchu. Po letech „látání a flikování“ je tak možné opravy provádět kvalitně, s dlouhodobější
trvanlivostí a i ve větším rozsahu. Konkrétně byly provedeny opravy ve 4 lokalitách v Císařském (odbočka z hlavní silnice), v Novém Hraběcí, v Království (v přední části podél
Rožanského potoka) a na Sídlišti. Celkem bylo opraveno 4030 m2 místních komunikací
v celkové délce přes 1 kilometr.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2018 – 07/2018
2,426 mil. Kč

původní stav komunikace v Císařském

povrch opravené komunikace

4. Chodník Budišínská
Budišínská ulice je vzhledem k četnému provozu do Německa nejfrekventovanější ulicí ve
Šluknově, chodníky zde však (až na malý kousek k býv. hotelu Erlec) zcela chybí. Jediný
důvod tohoto stavu je fakt, že mezi jízdním pruhem a soukromými pozemky je z velké části
zastavěného území velmi úzký pruh, kam v podstatě není možné umístit normový chodník
(velmi problematické je rovněž přemostění Stříbrného potoka a překonání železničního
přejezdu). Přesto tento stav chce město řešit a prvním krokem byla výstavba chodníku
v lokalitě, kde to prostorové poměry umožňují, a sice mezi ulicemi Resslerova a Sukova.
Tento chodník o délce 110 metrů zároveň umožníil bezpečný přístup dětskému a
sportovnímu hřišti na Budišínské. V rámci stavby byla realizována i dešťová kanalizace a
vybudování přístřešku autobusové zastávky.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
09/2018 – 11/2018
948 tis. Kč
855 tis. Kč
24

původní stav velmi nebezpečného místa

štěrkování chodníku

nově provedený chodník ze zámkové dlažby
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5. Stavební úpravy ulice Hřbitovní
V rámci zahájené postupné rekonstrukce šluknovského hřbitova a jeho okolí byla na rok
2018 schválena oprava Hřbitovní ulice a parkoviště u spodní brány hřbitova. V průběhu akce
byl kromě ulice Hřbitovní částečně obnoven povrch i Hradební ulice v prostoru mezi
mateřskou školou a městským hřbitovem. Rovněž provedeno vydláždění původně
štěrkového parkoviště u spodní brány hřbitova, zřízení 10 podélných parkovacích stání v ulici
Hřbitovní a dešťová kanalizace.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

stržení původního povrchu

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
04/2018 – 07/2018
1,534 mil. Kč

pokládka dešťové kanalizace

obnovený povrch ulice
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6. Parkovací plocha u OO PČR
Na základě žádosti velitele OO PČR v Sokolské ulici, které téměř nedisponuje parkovacími
místa pro služební vozidla, byla na pozemku města zřízena 3 kolmá stání na ploše ze
zatravňovacích dlaždic.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
07/2018
72 tis. Kč

hotové parkovací stání

7. Měřič rychlosti v Království
V rámci podpory bezpečného pohybu pěších osob v místní části Království a podnětů ze
strany místních obyvatel, byl v Království umístěn měřič rychlosti, který má sloužit především
k usměrnění řidičů a dodržování povolené rychlosti v obci.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Radek Löffelmann, dopravní značení
09/2018
58 tis. Kč

Měřič rychlosti Království
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8. Dílčí opravy komunikací ve městě
Vedle několika větších akcí byla v roce 2018 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.
04/2018 - 09/2018
250 tis. Kč

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
1. Dětské hřiště Království
Město Šluknov se snaží budovat dětská hřiště i v okolních katastrech. Po zřízení dětského
hřiště v místní části Císařský vytipovalo plochu pro vybudování nového dětského hřiště
v Království, a to na hřišti za kostelem sv. Vavřince (pořádají se zde pálení čarodejnic,
hasičské soutěže, dětské dny apod.). Z obdrženého daru od ČEZu byla zakoupena prolézka
„Traktor“ v hodnotě 100 tis. Kč. Město dokoupilo další prvky a nechalo je osadit. S ohledem
na vysoké pořizovací náklady těchto prvků muselo být dokončení dětského hřiště odsunuto
na rok 2019, kdy budou zhotoveny dopadové plochy, aby bylo hřiště bezpečné.
Na tomto dětském hřišti tak nalezneme prolézačku TRAKTOR, houpačku KUDLANKA,
pružinové houpadlo KONÍK a JEŠTĚR, lanovou dráhu JEDNOROŽEC, síťovou prolézačku
PTERODACTYLUS, lavičky a odpadkový koš.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dar:

Hřiště hrou s. r. o.
01/2018 – 09/2018
383 tis. Kč
100 tis. Kč

instalace prolézačky Traktor a lanové dráhy
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dokončená instalace prvků

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
V roce 2016 byla schválena Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov, a to včetně
navrženého zadání změny č. 1 ÚP Šluknov, řešící vyvolané změny a záměry v území.
V roce 2018 bylo dokončeno projednání a dokončení Změny č. 1 ÚP Šluknov. Byla
schválena a vydána městským zastupitelstvem a následně se zpracovávalo tzv. Úplné znění
Územního plánu Šluknov – zanesení změn do původního územního plánu. S ohledem na
skutečnost, že původní plán nebyl ještě zpracován na digitální mapě, byl to proces
dlouhodobý.
Účinnost Změny č. 1 ÚP Šluknov je od 02.01.2019. Na podklady, textovou i grafickou část
můžete nahlédnout na webových stránkách města http://www.mesto-sluknov.cz/cz/info/971uzemni-plan-sluknov/7836-zmena-c-1-up-sluknov--uplne-zneni-up-sluknov.html nebo osobně
na MěÚ Šluknov.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice
08/2016 – 12/2018
744 tis. Kč
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Výřez Hlavního výkresu Změny č. 1 ÚP Šluknov
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PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
1. PD – Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty Království
Jedná se o další etapu celkové revitalizace areálu Křížové cesty Království. Stávající zbytky
kaple jsou pouze v torzálním stavu a PD řeší její dostavbu dle dochovaných zbytků a také
okolního prostředí. Se stavebními pracemi se počítá v roce 2019.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
04/2018 – 08/2018
60 tis Kč

část PD

2. PD DSP – Oprava a obnova krovu a střechy budovy sladovny č.p. 645,
Šluknov
Město Šluknov připravuje záměr revitalizace objektu sladovny a vedlejšího objektu 648 na
restauraci s plnohodnotným zázemím pro přípravu jídel, minipivovar s výrobní kapacitou pro
restauraci, letní výčep s venkovní terasou, ubytování penzionového typu s přípravou snídaní
pro ubytované, muzeum historie pivovaru a výroby piva. Pro tento účel se bude v roce 2019
zpracovávat projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a pro potřeby podání žádosti o
o dotaci.
V roce 2018 se vyhotovila projektová dokumentace na opravu a obnovu krovu a střechy
sladovny s tím, že v roce 2019 bude se spoluúčastí MK ČR opravena část střechy západního
křídla.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
09/2018 – 12/2018
230 tis Kč
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jižní pohled z PD

3. Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa – dokumentace pro
stavební povolení
Město Šluknov dlouhodobě plánuje a připravuje pozemky pro stavby rodinných domů.
Vzhledem k úbytku vhodných volných pozemků se již několik let dělá příprava pozemků
v lokalitě nad rybníkem Zezulák. V 1. etapě tak bude v budoucnu zasíťovaných a
rozparcelovaných 29 pozemků. Lokalita bude kompletně zasíťována inženýrskými sítěmi –
vodovod, kanalizace, vedení nízkého napětí a plyn. Samozřejmostí je i dopravní síť –
komunikace, chodníky a veřejné osvětlení, splňující kritéria dle současných norem a
předpisů.
V současnosti je kromě veřejného vodovodu vyřešeno vše v rámci dokumentace pro
stavební povolení. Realizačně byla již provedena přeložka vysokého napětí.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
04/2017 – 12/2018
472 tis. Kč

situace 1. etapy zastavovacího plánu Jihozápad – 29 RD
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4. Úprava veřejného prostranství v ulici Budišínská
V rámci postupné regenerace nevyhovujících a dožilých ploch připravujeme i obnovu
veřejného prostranství v Budišínské ulici naproti bývalému krámku. Plocha budě
vyasfaltována, resp. vydlážděna, vytvořeno 6 parkovacích míst, zřízeny lavičky a
kontejnerové stání. Realizace bude provedena již v letošním roce.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. arch. Jiří Kňákal
02/2018 – 11/2018
76 tis Kč

situační výkres

5. Revitalizace kina Šluknov
Město Šluknov vlastní objekt bývalého kina Dukla, které je nefunkční a objekt v současnosti
pouze chátrá. Hledá se využitelnost, která by zajistila řádné fungování objektu, a navíc
zvýšila povědomí o Šluknovu i jeho atraktivitu. Zpracovala se dokumentace řešící využití pro
lezecké stěny, malou kavárnu a dětský koutek. Samotná přestavba by mohla být zahájeno již
v roce 2020
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt, Rumburk
03/2017 – 04/2018
543 tis. Kč (z toho v roce 2018 investováno 144 tis. Kč)

3D návrh budoucího využití
33

6. Parkovací stání v ulici Tyršova
Poměrně dlouhodobým problémem je nedostatek parkovacích míst v blízkosti základní školy
J. Vohradského. Obyvatelé či učitelé ZŠ to aktuálně řeší parkováním v ulici Tyršova, kde se
tak výrazně snižuje šířka jízdního pruhu. Proto bude Tyršova ulice rozšířena o podélná
parkovací stání, čímž bude zajištěno bezpečné parkování i průjezd vozidel v této ulici.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. arch. Jiří Kňákal
02/2018 – 11/2018
60 tis Kč

7. Přírodní zahrada MŠ Žižkova
Zahrada mateřské školy v Žižkově ulici je aktuálně poměrně prázdná a skýtá výrazný
potenciál k využití. Proto byla zpracována dokumentace, která řeší přeměnu zahrady na
zahradu v přírodním stylu s několika přírodě blízkými herními prvky, svahem pro sáňkování,
pítkem a výsadbou bohaté zeleně. Realizace bude provedena v letošním roce
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Jaroslava Křivohlavá
12/2017 – 01/2018
15 tis. Kč

celková situace

8. Studie odtokových poměrů v povodí Rožanského potoka včetně

návrhů protipovodňových opatření
Povodí Rožanského potoka je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými
úhrny, které způsobují povodňové události. Dosud nejvýznamnější povodeň zasáhla povodí
Rožanského potoka červnu roku 2010 a způsobila rozsáhlé škody na majetku. V povodí
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Rožanského potoka není mnoho protipovodňových opatření stavebního charakteru (mimo
úprav vodního toku), která by ochránila obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povodní.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v povodí Rožanského potoka je třeba intenzivně se věnovat
ochraně majetku a obyvatel, přičemž prvním krokem je zpracování dále popsané studie
odtokových poměrů, jejímž cílem je detailně analyzovat území a navrhnout takové řešení,
které efektivně ochrání obyvatelstvo a jejich majetek před nepříznivými účinky povodní.
Potřebnost projektu spočívá v komplexním řešení problematiky vody v krajině, nalezení
vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné
řešení této problematiky, navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci
vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky
odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku,
vypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě
blízkých opatření, zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená
prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba ŠINDLAR, Praha
02/2017 – 09/2018
3,733 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 2,368 mil. Kč)
3,173 mil. Kč

ukázka výstupu – návrh poldru
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9. Třídící linka komunálního odpadu Šluknov
Město již dlouhodobě řeší průběžnou optimalizaci a modernizaci systému odpadového
hospodářství (úprava sběrného dvora, výstavba kompostárny a s tím související třídění
bioodpadu). Dalším krokem by mělo být vybudování třídící linky komunálního odpadu, která
bude situována za kompostárnou v navržené průmyslové zóně. Tříděn zde bude zejména
velkoobjemový odpad a současně dotřiďován pro další využitelnost tříděný komunální
odpad, aby byla zajištěna jeho další lepší využitelnost. Od realizace si slibujeme snížení
neustále narůstajících nákladů na odpadové hospodářství (již téměř 9 mil. Kč ročně).
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt, Rumburk
04/2017 – 04/2018
277 tis. Kč (z toho v roce 2018 investováno 11 tis. Kč)

půdorys třídící linky

10.

Cyklostezka Šluknov-Fukov

Město se v roce 2017 stalo vlastníkem komunikace do Fukova a jeho budoucím záměrem je
přestavba této bývalé krajské komunikace na cyklostezku, která by byla na hranicích přímo
napojena na tzv. Spreewaldskou cyklostezku vedoucí až do Berlína. Zbytek šíře komunikace
bude zachován jako účelová komunikace pro lesní a zemědělskou techniku. Akce bude
vzhledem k celkové finanční náročnosti rozdělena na třech etap, přičemž první bychom rádi
v závislosti na získanou dotaci realizovali v roce 2020.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
02/2018 – 01/2019
502 tis. Kč (z toho v roce 2018 investováno 360 tis. Kč)
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MĚSTSKÁ ZELEŇ
1. Dokončení sadových úprav u DPS u nádraží
Nejvýznamnější akcí v oblasti městské zeleně bylo dokončení obnovy zeleně u objektu DPS
v Lužické ulici. Poslední etapa se týkala keřových dosadeb v okolí budovy a přilehlého
parkoviště. Původní dost stroze působící okolo pestře dosázeno téměř 20 různými druhy
keřů. Velmi stinnou stránkou však je, že již několik dnů po výsadbě bylo několik keřů
odcizeno jedním z obyvatel holobytů v ulici Mlýnské. Sice byl dopaden a nyní probíhá trestní
řízení, ale pachuť zůstává. I takový je Šluknov…
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UNILES, a. s., Rumburk
04/2018
110 tis. Kč

keřové výsadby a nová krátká alej

keřové výsadby a nová krátká alej

osázený prostor u parkoviště
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2. Ošetření památných stromů
Obdobně jako v předcházejících letech, i v roce 2018 jsme využili dotačního titulu Program
péče o krajinu a z jeho prostředků ošetřili několik památných stromů, a to jak ve vlastnictví
města, tak ve vlastnictví soukromém. Celkem bylo ošetřeno 5 stromů – Nivní dub
v Království, Dub u Hodboďových v Kunraticích, Dub letní u Naučné stezky Střelnice, Jasan
v Karlově údolí a Javorová brána.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Ing. Miloslav Wach, Liberec
08/2018 – 10/2018
41 tis. Kč
41 tis. Kč

3. Dílčí výsadby zeleně na katastru města
Pro městkou zeleň byl rok 2018 obdobně chudý jako rok předcházející. Příčiny byly dvě –
snížený rozpočet, který byl zatížen enormně finančně náročnou rekonstrukcí radnice a velký
úhyn rostlin, způsobený (bohužel) opět vandalismem a zejména extrémním suchem, jehož
následky zřejmě veřejnou zeleň zasáhnou i v roce 2019. Proto výsadby byly zaměřeny
zejména na náhradu uhynulých rostlin, kromě toho byly realizovány jen 4 velmi malé plochy
nové zeleně.
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či neperspektivních.
Celkem jich v roce 2017 bylo pokáceno 88, všechny v souladu se zpracovaným pasportem
zeleně.
V roce 2018 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů:
• Výsadba stromu a keřové podsadby u křížku na ulici T.G.M.
• Výsadba u přemístěného Millerova památníku u kostela sv. Václava
• Živý plot u nového hřiště v Císařském
• Ozelenění nově zřízeného dvora radnice
• Nové keře pod DPS v ul. Nerudova
• Dvojice lip u opraveného křížku pod Jitrovníkem
• Obnova lip před ZŠ J. Vohradského, vč. nově vysazeného stromu Republiky
• Pod jídelnou (náhrada vyvrácené babyky)
• Křížová cesta Šluknov (náhrada skáceného javoru)
• Park v Rožanech (náhrada za uhynulé 2 stromy a doplnění živého plotu)
• Alej v ulici TGM (náhrada javoru a uschlých keřů)
• Parčík T.G.M. v Království (náhrada uschlého keře)
• Zámecký park (náhrada lípy a buku)
• Parčík u Solné jeskyně (náhrada za skácené lípy a buk)
• Rybník Hraničář (náhrada za 2 skácené javory)
• Chodník Rumburská (náhrada uschlých keřů)
• Propojka Křečanská – Svojsíkova (dosadba 2 lip)
• Terminál (náhrada uschlého hlohu)
• Přesazení smrku hadího ze zahrady v Sokolské ulici do Karlovy ulice
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UNILES, a. s., Rumburk
04/2018 – 11/2018
177 tis. Kč
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výsadba u křížku na ulici T.G.M.

nový živý plot u dětského hřiště Císařský

osázení prostoru okolo obnoveného Millerova památníku

4. Zahradnické, udržovací a úklidové práce
V průběhu roku 2018 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici na pomoc při
zahradnických, udržovacích a úklidových prací – práce paní Zítkové byla velikým přínosem.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2018
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 2018 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 2018 vyprodukovali občané města celkem 4.106,69 t odpadů, což je o 723,86 t více
než v roce 2017. Důvodem je hlavně velký nárůst odpadu ze zeleně a především objemného
odpadu
5679 osob
Z toho:
Odpady z domácností
Objemný odpad

porovnání s rokem 2017
1.278,66 t (225,16/kg/os/rok, resp.18,76kg/os/měsíc) - 87,42
689,11 t (121,34kg/os/rok, resp. 10,11 g/os/měsíc) + 386,77
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Papír
Kompozitní obaly (tetra-pack)
Barevné sklo
Bílé sklo
Plast
Biologicky rozložitelný odpad
Kovy
Textil
Stavební suť
Ostatní odpady vytříděné
ve sběrném dvoře

166,94 t
0,42 t
42,05 t
18,40 t
72,76 t
697,58 t
352,56 t
10,23 t
761,64 t
26,34 t

(29,40kg/os/rok, resp.2,45 kg/os/měsíc) - 33,55
(0,07 kg/os/rok, 0,006 kg/os/měsíc)
+ 0,06
(7,40 kg/os/rok, resp. 0,62 kg/os/měsíc) - 1,87
(3,24 kg/os/rok, resp. 0,27 kg/os/měsíc) + 0,85
(12,81 kg/os/rok, resp. 1,07 kg/os/měsíc) - 1,26
(122,84 kg/os/rok, resp.10,24 kg/os/měsíc)+224,05
(62,08 kg/os/rok, resp.5,17kg/os/měsíc) - 42,84
(1,80 kg/os/rok, resp. 0,15 kg/os/měsíc) - 1,41
(134,12kg/os/rok, resp.11,18kg/os/měsíc)+303,45
(4,64 kg/os/rok, resp. 0,39 Kg/os/měsíc) + 2,45

3. Nádoby
Ve Šluknově bylo v roce 2018 průměrně sváženo celkem 1.497 ks svozových nádob
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 54 ks
kontejnerů o objemu 1100 litrů.
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2018 pronajímalo celkem
1.442 ks nádob na komunální odpad a 40 ks kontejnerů na vytříděné složky komunálního
odpadu. Pro většinu rekreantů město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2018 jich
bylo vydáno 882 ks.
V roce 2018 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se
zapojilo 315 domácností mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz
probíhal od dubna do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 4.711 nádob.

4. Tříděný odpad
V roce 2018 bylo ve městě vyčleněno 28 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 124 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 nad ZŠ Žižkova
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
V březnu března 2015 byla otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku. Město
Šluknov tak zahájil intenzivní sběr 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 2018 občané užívali již 315 ks těchto
nádob. Sebráno bylo celkem 697,58 tun bioodpadů z domácnosti.
Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno
933 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
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hodlají zbavit. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Asekol, a. s. a města Šluknova (kontejnery
s logem Elektrowinu).
Malé kontejnery byly v roce 2018 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 4.026,00 kg drobných elektrozařízení, 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 váze 25.153 kg.

SBĚR TEXTILU
V roce 2018 měli i nadále občané města Šluknova možnost třídit také textil. 4 bílé kontejnery
na sběr textilu jsou umístěny před Divadlem mladých v ul. Na Hrázi, v ul. Svojsíkova – před
domovem důchodců, na Sídlišti před č. p. 1006 a v areálu Technických služeb Šluknov,
spol. s r. o. Občané zde mohou odložit nepoužívaný textil. Ten je pak dále předáván
k dalšímu využití, např. charitě apod. V případě, kdy nemůže být užíván k původnímu účelu,
dojde k jeho zpracování na čistící hadry apod. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Dimatex,
která zároveň zajišťuje jejich svoz a další zpracování. V toce 2018 občané vytřídili 10.232,00
kg textilu což je o téměř 1,41 tuny méně než v loňském roce.

5. Soutěž
Ve školním roce 2017 - 2018 probíhal v Základní škole J. Vohradského 15. ročník soutěže
ve sběru PET lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se Základní školou
J. Vohradského a Technickými službami města Šluknova, spol. s r. o.
Ve školním roce 2017 - 2018 žáci prvního stupně sebrali 139.116 ks pet lahví, tj. 2.640 kg
ve 924 pytlích.
V 15. ročníku soutěže došlo ke změně pravidel, kdy zůstala pouze jedna kategorie a to
kategorie tříd. Velkým očekáváním bylo zda děti budou v rámci kolektivu ochotné se i nadále
podílet na sběru pet lahví a tím získat odměnu pouze pro svou třídu, nikoliv pro sebe jako
jedince. Sice došlo ke snížení celkového počtu přinesených pet lahví, ale rozhodně se
nejednalo o propadák. Toto zjištění bylo potěšující. I v roce 2018 zajišťovaly praktickou část
soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, resp. zapisování bodů, učitelky základní školy.
Svozová firma Technické služby Šluknov, spol. s r. o. každé pondělí prováděla bezplatný
svoz a pro závěrečné vyhlášení výsledků zajistily sladkou odměnu v podobě dortů pro první
tři oceněné třídy. Město Šluknov jako hlavní organizátor celou soutěž finančně podporuje. Za
získané odměny si třídy užijí společné chvíle na výletě nebo jiné zvolené aktivitě.
V soutěži obsadila třída 2.B, druhé místo 4. A a na třetím místě byla 1. C

6. Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město

V měsíci dubnu od 16. do 22. dubna 2018 se Město Šluknov spolu se spolky, organizacemi a
sdruženími ve městě přidalo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“.
Cílem akce bylo uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků, rybníků,
vlakových zastávek a lesů. města, kde sbírali odpadky. Sebralo se okolo jedné tuny odpadu.
Akce se zúčastnilo na 300 dobrovolníků. K vysoké účasti přispělo krásné počasí.
Odvoz odpadů zajistily Technické služby ve Šluknově. Náklady na likvidaci odpadů na
skládkách hradí Město Šluknov, které celou akci zaštítilo.
Do akce se zapojili žáci Základní školy J. Vohradského, Speciální základní školy a Praktické
školy ve Šluknově i speciální školy, klienti a pracovníci Teen Challenge z Císařského, mladí
rybáři, děti i zaměstnanci Oblastní charity Šluknov, skauti, spolek Šluknovské Království,
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zaměstnanci Městského úřadu ve Šluknově a také jednotlivci: paní Helga Hošková, pan
Zdeněk Kirchner, paní Božena Bortníková, Hana Janková, manželé Strakovi, manželé
Koňákovi a manželé Zmrzlíkovi a také spousta anonymních dobrovolníků.

ukliďme Česko

Den Země
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7. Financování
NÁKLADY

zaokrouhleno, s DPH

Svoz komunálních odpadů
Nájem nádob na komunální odpad
Svoz tříděného odpadu
Nájem nádob na tříděný odpad
Svoz nádob s bioodpadem
Sběrný dvůr - likvidace odpadů
Sběrný dvůr – (obsluha, manipulace)
Likvidace černých skládek
Černé skládky – (svoz, manipulace)
Koše
Koše – (obsluha, doprava, manipulace)
Pneumatiky
Nebezpečné odpady
Soutěž ve sběru PET lahví

4 127.898,00 Kč
225.260,00 Kč
585.788,00 Kč
56.206,00 Kč
232.959,00 Kč
709.324,00 Kč
750.562,00 Kč
12.189,00 Kč
13.745,00 Kč
38.884,00 Kč
306.343,00 Kč
28.563,00 Kč
70.488,00 Kč
30.000,00 Kč

Odměny partnerským firmám

12.935,00 Kč

Partnerské firmy: výkupny Severosepar, s. r. o. a Dušan Štícha, Kovošrot s.r.o. Varnsdorf,
zajišťují sběr vytříděných složek komunálního odpadu (papír, kov, případně plast) od
fyzických osob.
Finanční prostředky na výplatu odměn spolupracujícím firmám jsou použity z příspěvku
EKO-KOM, a. s., určenému na podobné účely.

PŘÍJMY

Poplatek od občanů města Šluknova
2.348.017,00 Kč
Poplatek od rekreantů ve Šluknově
109.395,00 Kč
Poplatek od ostatních původců (podnikatelů)
5.445,00 Kč
EKO-KOM a.s. odměna za třídění
613.452,00 Kč
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)
50.519,00 Kč
Nájem za umístění kontejnerů Dimatex
3.000,00 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 2018 vydal Odbor rozvoje a životního prostředí 112 rybářských lístků.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1. Městské studny
V roce 2018 byly dne 14.05. odebrány vzorky vody z městských studní. Výsledky rozborů
byly kolísavé. V některých studnách se zlepšily, v jiných naopak zhoršily. U studny
v Rožanech došlo k mírnému zlepšení oproti roku 2017. V Kunraticích u Šluknova dopadl
rozbor téměř stejně jako v roce předchozím. U studny v Království došlo opět ke zhoršení
kvality vody. Nelze však odvodit co je příčinou. a na Královce se kvalita vody mírně zlepšila.
Důvodem ne vždy dobrých výsledků je především malý odběr a tím pádem živná půda pro
mikroby.
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2. Vodní nádrže a vodní toky
Odvodnění zámeckého parku
Zámecký park se dlouhodobě potýká s problémy při přívalových srážkách, které se kvůli
nevýhodné konfiguraci terénu a jílovému podloží v jeho areálu téměř nevsakují a ve spodní
části parku se pak tvoří menší řeka, která pravidelně likviduje zejména cestní síť. Z tohoto
důvodu bylo navrženo opatření – vytipováno místo, kam se stahuje nejvíce vod, zřízení
kapacitní vpusti a odvedení vody do Zámeckého rybníku. Funkčnost opatření byla prověřena
během letních přívalových dešťů. I díky této realizaci lze letos navázat opravou cestní sítě,
která by již neměla být dešti tolik poškozována.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov
06/2018
117 tis. Kč

Rekonstrukce rybníka Zezuláku
I v roce 2018 jsme pokračovali v postupné rekonstrukci vodního díla Zezulák, jehož součástí
jsou i dvě větve odvádějící vodu. Hlavní vedoucí Přemyslovou ulicí a dále přes náměstí do
zámeckého parku, resp. ulice Budišínské, je až na některé drobnosti zrekonstruována. Proto
jsme se zaměřili na stávající havarijní přeliv, který v době zvýšených srážek či jarního tání
odvádí větší množství vody přes soukromí zahrady nad ulicí Boženy Němcové a areál bývalé
VPZ vodu do Stříbrného potoka. V roce 2018 bylo rekonstruováno potrubí v délce 55 metrů
ze Studniční ulice až k vyústění do potoka, což byl kritický úsek způsobující podmáčení
domu č. p. 21. Současně byla dokončena projektová dokumentace na celkovou revitalizaci,
která však zatím stále vázne na souhlasu pana Šice, se zkapacitněním odtokového potrubí
vedoucím přes jeho pozemek.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov (zatrubněný potok), Jaromír Maděra
(PD)
03/2017 – 06/2018 a 11/2018 – 12/2018
214 tis. Kč (147 tis. Kč oprava přepadu a 67 tis. Kč PD)

Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP
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