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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ODBORU ROZVOJE A ŽP  

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV ZA ROK 2015 
 
Úvodní slovo 
 
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za 
rok 2015. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem Městského 
úřadu Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015. Stejně jako v roce 
předchozím hospodařil ORŽP s více než třetinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov 
a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě.  
 
Vzhledem k velmi slabému průběhu obou zim byla zejména stavební sezona velmi dlouhá, 
díky čemuž se podařil uskutečnit velký počet akcí. Jelikož se nacházíme na začátku nového 
dotačního období, byly vynaloženy mimořádné finanční prostředky i na pořízení projektových 
dokumentací, podle nichž se budou realizovat akce v následujících letech. 
 
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) 
Zdeněk Polesný – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní komunikace) 
 
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci rozpočtu v celkovém rozsahu: 
§ 1039 Ostatní záležitostí lesního hospodářství (Lesní hospodářský plán)     64.502,00 
§ 2212 Silnice (opravy ulic)        2.224.113,00 
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, aj.)   7.095.129,00 
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)             4.045,00 
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)            99.254,20 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace)        179.913,00 
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků              52.393,00 
§ 3111 Mateřské školy (zateplení MŠ Svojsíkova)      4.918.939,73 
§ 3113 Základní školy (výměna oken ZŠ)       6.200.979,00 
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (DK, zámek, křížová cesta)   5.136.694,81 
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (kapličky)    291.531,10  
§ 3330 Neinvestiční transfery církvím (zaplynování kostela)   21.000 
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (stadion, fitpark)    2.073.181,07 
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)         197.777,98 
§ 3631 Veřejné osvětlení (osvětlení cyklostezky do Rožan)      2.889.956,57 
§ 3632 Pohřebnictví (oprava hřbitovní zdi)          427.264,00 
§ 3639 Komunál. služby, územní rozvoj (náměstí Míru, veřejná prostr.) 10.762.725,19 
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů            157.448,00 
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       5.019.558,70 
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          681.083,30 
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostárna)   1.017.915,00 
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Křížový vrch, Rožany)   3.463.447,35 
§ 5521 Operační a informační střediska (PD Centrum záchranných služeb) 331.540.00 
§ 6171 Činnost místní správy (PD radnice, zahájení rekonstrukce)      910.307,00 
Celkem výdaje v Kč         54.220.698,00 
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INVESTICE 
 

1. Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355, Šluknov  
   
Město Šluknov obdrželo dotaci z Operačního programu Životního prostředí a akce byla 
spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního rozpočtu ČR.  
Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá.  
Po proběhlém výběrovém řízení bylo přikročeno k realizaci akce, při které byly provedeny 
tyto hlavní práce: zateplení celého obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem tl. 
14 cm, zateplení stropu nad 2. NP, včetně odizolování schodišťového prostoru od 
nevytápěné půdy, byla vyměněna všechna okna za nová, typ EUROOKNO. 
Vyvolanou podmíněnou investicí byla přeložka NN, kdy stávající kabeláž neizolovanými dráty 
byla v tak těsné blízkosti objektu, že by nebylo možné instalovat zateplení objektu. Práce 
prováděla firma ČEZ Distribuce, město hradilo náklady ve výši 66 tis. Kč a bez našeho 
souhlasu byl instalován podpěrný sloup přímo před vjezdovou bránu. Tato skutečnost je 
reklamována. 
Přidanou hodnotou akce bylo vydláždění přístupu do objektu ze žulové mozaiky ve výši 77 
tis. Kč, a také vybudování nového chodníku podél komunikace Svojsíkova, aby byl objekt 
bezpečně přístupný. Realizace byla složitá a etapová, kdy před rekonstrukcí povrchu 
komunikace Svojsíkova ze strany SÚS Děčín, byly instalovány žulové obrubníky a následně 
pak provedeno posunutí podezdívky stávajícího plotu směrem do zahrady MŠ, aby byly 
získány normové parametry chodníku a položena žulová zádlažba, vše v hodnotě 153 tis. 
Kč. Práce prováděly Technické služby Šluknov, spol. s r.o.  
V jarních měsících bude osazen tepaný plot podél chodníku, který se opravuje a doplňuje 
pro nové přemístění. 
 
Zhotovitel akce:   firma Hantych Miloslav, Markvartice 
Realizace:   06/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:  1,936 mil. Kč  
   z toho dotace:      1,269 mil. Kč 
Podmíněné investice a další práce: 296 tis. Kč 
 

    
Zahájení prací                Dokončování prací na zateplení fasády 

 
2. Výměna oken ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, Šluknov – 1. 

etapa 
 

S ohledem na špatný stav okenních výplní v celém objektu ZŠ J. Vohradského, bylo 
rozhodnuto o postupné výměně všech oken v objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že objekt 
nemůže být s ohledem na členitou fasádu zateplen, jedná se jeden z mála prostředků, jak 
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snížit tepelné ztráty objektu, ale také o instalaci oken, která se dají řádně ovládat a jsou 
bezpečná. 
Pro vyšší možnosti snížení tepelných ztrát rozhodlo město o instalaci oken s trojitým 
zasklením – specifikace okna: profil EURO  H-IV  78 z čtyřvrstvé borovicové  eurolamely,  
s celoobvodovým kováním, rámy opatřeny impregnací, základem a lazurovacím akrylátovým 
nátěrem se zvýšenou odolností proti oděru, odstín – hnědá lazura.  Do rámů jsou osazena 
izolační trojskla 4N-12Ar-4-12Ar-4N, k=0,7 W/m. 
 V rámci 1. etapy bude vyměněno 55 oken z celkového počtu 213 oken. V roce 2014 bylo 
vyměněno 13 oken a v roce 2016 pak bude osazeno zbývajících 42 oken. 
 
Zhotovitel akce:   SIOPS spol. s r.o., Vilémov  
Realizace:   13 oken 2015: 07/2015 – 09/2015  
    42 oken 2016: do 08/2016 
Profinancování akce: 2015 0,35 mil. Kč  
       

    
Původní okno                           Nové okno 

 

3. Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy Základní 
školy J. Vohradského ve Šluknově    

 
Po dlouhodobém zatékání vlivem chybně provedených žlabů a oplechování atiky západního 
křídla objektu základní školy, byl vypracován prováděcí projekt opravy zhotoveného Ing. 
Václavem Járou – forWOOD, Varnsdorf a po proběhlém výběrovém řízení bylo přikročeno 
k opravě. Tato se sestávala z vylepení žlabů folií s vytažením pod stávající krytinu, 
instalování nových odtoků ze žlabů, opravy oplechování atik a narušených říms fasády, vč. 
jejich doplnění.  
 
Zhotovitel akce:   David Blažej – PROREKO, Dolní Podluží 
Realizace:   08/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:  0,355 mil. Kč  
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4. Oprava hřbitovní zdi 
 
Tak jako každá konstrukce, tak i zeď šluknovského hřbitova podléhá zubu času a je potřeba 
jí postupně opravovat. V roce 2015 se obnovovala část nad grottou sv. Petra, a to v délce 41 
m. Další část ohradní zdi tak byla opravena a slouží nejen ke svému účelu, ale i lahodí oku 
svým obnoveným vzhledem. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   04/2015 – 06/2015 
Profinancování akce:  0,17 mil. Kč  
  

 
Ohradní zeď hřbitova nad křížovou cestou po opravě 
 
  
PAMÁTKY 
 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2015 
 

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 2015 jsme obdrželi 
příspěvek ve výši 0,46 mil. Kč a prováděly se tyto akce: 

1. Dům kultury Šluknov (bývalá spořitelna) – obnova chodby ve 3. NP 
  

Pro Dům kultury Šluknov je vyhotovena projektová dokumentace, řešící celkovou revitalizaci 
objektu, ale s ohledem na vysoké náklady a neobdržené dotace, provádí město Šluknov 
obnovu po částech (místnostech). V roce 2015 provedlo město Šluknov opravu chodby  
ve 3. NP u zadních kanceláří. Jedná se sice o chodbu, ale při obnově byla očištěna i stropní 
vitráž, nově zhotoveno její prosvícení, doplněno osvětlení secesními svítidly na zdech, 
opraveny a nafládrovány stávající dveře. U podlahy bylo odstraněno novodobé lino  
a provedena repase původní vlysové podlahy. Nebyla provedena kompletní repase, neboť 
by se musely měnit i podkladní vrstvy a spousta vlysů by byla demontáží zničena, ale 
doufáme, že i vlysy s přiznanými spárami budou sloužit řadu dalších let. 
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Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov s finančním přispěním 
Ministerstva kultury ČR.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   06/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  180,8 tis. Kč 
       z toho dotace:  90 tis. Kč 
 

 
              Původní stav 

 
Vlysová podlaha po obnově  
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 Obnova omítek, nová secesní svítidla a repase dveří s fládrováním 

 

  Obnova stropní vitráže s prosvícením 
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2. Křížová cesta Šluknov – Obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie 
a Božího hrobu 

 
Neustálým koloběhem prací a oprav – zejména po neustávající práci vandalů, je bezesporu 
údržba objektů na křížové cestě ve Šluknově. 
V roce 2015 byla provedena obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie a Božího hrobu 
(kaple na vrcholu kopce). 
V rámci prací byly odstraněny dožilé a poničené malby a nesoudržné omítky. Nad štítem 
Božího hrobu byl vyzděn tympanon, který do budoucna ochrání štít proti degradaci 
povětrnostními vlivy a u obou kaplí byly nataženy omítky navržené pro obnovu památek od 
firmy Baumit se zatíraným jádrem a nebyl tak aplikován štuk, který v těchto podmínkách tvoří 
problémy, neboť se „odfukuje“ a jeho oprava je komplikovaná. Po vyzrání jádra byly 
doplněny technologické praskliny a aplikován fasádní nátěr.  
Dalšími pracemi bylo očištění kamenných prvků, jejich hydrofobizace a přeskládání kamenné 
podlahy a klempířské práce.   
 
Zhotovitel akce:   Děčínský stavební podnik s.r.o., Děčín  
Realizace:   05/2018 – 09/2015 
Profinancování akce:  212,6 tis. Kč 
      z toho dotace:  67 tis. Kč 
 

  
Původní stav kaplí 
 

 
Celkový pohled na opravené kaple 
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Kaple Kalvárie po obnově 

 

 
Kaple Božího hrobu po obnově 
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3. Oprava střechy a balkonu vily č. p. 638, Šluknov (knihovna a LŠU 
Šluknov) 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2014 byl objekt vyhlášen za nemovitou kulturní památku, 
byly připraveny etapy oprav, zajišťující odstranění příčin působení vnějších vlivů na objekt. 
V roce 2015 byla provedena oprava měděné střechy a opraven balkon, včetně demolice 
nevhodné novodobé konstrukce zimní zahrady, jejímž ukotvením zatékalo do knihovny. 
Konstrukční vrstvy balkonu byly postupem času několikráte opravovány a doplňovány podle 
potřeby, takže v rámci opravy musely být kompletně odstraněny na podklad a zhotoveny 
jednotné, včetně průběžné dlažby. Docílili jsme tak i vzhled této části objektu, jak byl ve  
30. letech 20. století. 
Do objektu nám tak již „shora“ nezatéká a před plánovanou obnovou interiéru bude potřeba 
zabezpečit objekt proti zemní vlhkosti a průsakům z takřka již nefunkční dešťové kanalizace 
(plánováno nárok 2016). 
 
Zhotovitel akce:   KOMPLEX DC s.r.o., Děčín 
Realizace:   06/2015 – 09/2015 
Profinancování akce:  1.325 tis. Kč   
     z toho dotace:  286 tis. Kč z MK ČR   
 

Původní stav 2014 
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Vzhled objektu před dokončením opravy 2015 
 

 
Nová dlažba balkonu 
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Pohled na opravenou střechu a význačnou okolní střešní krajinu v území 
 

 
DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 

 
1. Obnova kapličky P. Marie Bolestné u kostela sv. Vavřince v Království  

 
Za finanční podpory Ústeckého kraje, realizovalo město Šluknov opravu kapličky v tomto 
rozsahu: oprava svislých stěn, obnova krovu a střešní krytiny, doplnění vnitřních i vnějších 
omítek, výroba a osazení nových oken, mříží, nové podlahy, úpravy okolí a výsadba  
2 lip velkolistých.  
Stavební práce provedl Ing. Vojtěch Král z Mladé Boleslavi a technickou spolupráci zajistily 
Technické služby Šluknov spol. s r.o. 
O údržbu stavby, zeleně i okolí se bude s našimi velkými díky starat spolek Šluknovské 
Království.   
17. listopadu 2015 proběhlo žehnání kapli, které provedl pan farář Procházka s úvodním 
slovem v tento význačný den v kostele sv. Vavřince v Království. Hudební doprovod zajistila 
paní Jitka Hercíková se studenty LŠU Šluknov a kytarovým triem z Oblastní charity Šluknov. 
 
Zhotovitel akce:   Ing. Král, Mladá Boleslav 
Realizace:   05/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:  200 tis. Kč 
     z toho dotace:    38 tis. Kč   
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        Původní stav                              
 

  
Stav po obnově 
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Požehnání kapli 

 
    Interiér kaple 
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Vstupní portál kaple po opravě 

 

2. Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD v Císařském 
 
V roce 2015 se připravoval záměr obnovy křížku na vrcholu kopce mezi Císařským a Novým 
Hraběcím. Byl zjišťován rozsah nutných prací a také možné zdroje na spolufinancování. Byla 
podána žádost o dotaci ČEZ. Byla zajištěna spolupráce města Šluknov s Nadací ČEZ, která 
vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej 
Pohybem. V této aplikaci EPP jsme mohli podporovat obnovu křížku svou vlastní aktivitou  
– pohybem, který vás baví – chůzí, během, bruslením, jízdou na kole, procházkou 
s kočárkem, atd. 
Cíl byl dosažen, a to ve velice krátké době. Příjemně nás to překvapilo a potěšil nás tak 
zájem široké veřejnosti o náš projekt. 
Obnova křížku byla zahájena po obdržení dotace na konci roku 2015 a dokončena by měla 
být do srpna 2016.  
Oprava bude zahrnovat očištění a doplnění prasklé hlavice soklu a jeho hydrofobizaci, 
úpravu založení a předstupňů, doplnění žulových sloupků plotu, včetně dřevěného oplocení, 
zhotovení a osazení nového litinového kříže dle původního tvaru a obnovu vzrostlé zeleně  
– 4 ks lip, úpravu okolí křížku, vč. infotabule a laviček.   
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o., Pavel Jiřena, Dr. Šerák 
Realizace:   11/2015 –  08/2016 
Náklady akce dle nabídek: 177 tis. Kč 

z toho dotace:  80 tis. Kč  
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Zeckelův kříž před opravou 
 

 
Město Šluknov, jako hlavní garant na úseku udržování a oprav drobných památek má 
pasportizaci více než 60 drobných památek, povětšinou církevního typu (kříže, sochy, 
kapličky, kostelíky). Město Šluknov ale nemůže investovat finanční prostředky z městského 
rozpočtu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích do majetku jiných subjektů. Dle 
provedené pasportizace je vlastnictví následovné:  
 

Typ vlastnictví Počet Podíl 
soukromé vlastnictví 32 50,79 % 
město Šluknov 24 38,10 % 
Římskokat. farnost 3 4,76 % 
Státní pozemkový úřad 2 3,17 % 
Lesy ČR 2 3,17 % 
Celkem 63 100 % 

 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že město bude vyvíjet snahu na převedení těchto 
drobných památek do vlastnictví města, abychom do budoucna mohli obnovit co nejvyšší 
počet těchto památek, což by mělo vést jednak k obnově těchto drobných památek ve městě 
i krajině  
a doprovodné vzrostlé zeleně, dále pak povznesení významu místa v krajině, většinou 
spojené s význačnými výhledy, či průhledy na město i krajinu a znovuobjevení genia loci 
těchto míst, dokladujících historii i minulost lidských osudů, či těchto míst. 
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

1. Rekonstrukce náměstí Míru – I. etapa 
 

V roce 2015 byla dokončena I. etapa rekonstrukce náměstí Míru, jež byla zahájena na 
podzim roku předcházejícího. Akce nebyla jen zaměřena na nejviditelnější problémy 
(propadlá místa komunikací, nedostatek parkovacích míst), ale nabídla zcela nový koncept 
náměstí tak, aby bylo plnohodnotnou součástí historického centra města. Nová koncepce 
rovněž respektuje logický pohyb osob po náměstí (byly zrušeny diagonální cestičky v obou 
parčících a nahrazeny jedním širokým koridorem). V rámci rekonstrukce byla celá spodní 
část náměstí (včetně chodníků, které byly rozšířeny) předlážděna, nově vydlážděn 
trojúhelník před radnicí pro konání kulturních akcí, provedena výměna veřejného osvětlení 
(historické sloupy), obnovena zeleň, opraven zatrubněný potok vedoucí pod náměstím a 
zřízen nový přechod pro chodce. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2014 – 07/2015 
Profinancování akce:  10.923 mil. Kč (z toho v r. 2015 profinancováno 8.798 mil. Kč) 
 

  
Práce na náměstí v plném proudu   Příprava na dláždění plochy před radnicí  
  

   
Letecký pohled na dokončenou I. etapu náměstí (Foto: Ladislav Bilka) 
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2. Výstavba chodníku v ul. Rumburská 
 

I přes výrazně nákladnou akci rekonstrukce náměstí Míru se podařilo realizovat několik 
významnějších akcí v oblasti komunikací. Tou nejdůležitější bylo prodloužení stávajícího 
chodníku v Rumburské ulici od Penny Marketu až ke křižovatce s ulicí 17. Listopadu, čímž 
byl chodník propojen jak se sídlištěm, tak s panelovými domy na propojce s ulicí T. G. 
Masaryka. Vznikl zde nový přechod pro chodce, který výrazně zvýšil bezpečnost chodců 
v této lokalitě. Součástí akce bylo i vybudování odvodnění a veřejného osvětlení. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   05/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:  1,574 mil. Kč  
 

   
V průběhu výstavby        Nově umístěný přechod 
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Celkový pohled na chodník těsně před dokončením (terénními úpravami) 

3. Výstavba veřejného osvětlení cyklostezky Šluknov-Rožany 
 

Na základě požadavku občanů městské části Rožan přistoupilo město k výrazné investici 
v oblasti veřejného osvětlení, a sice kompletnímu osvětlení cyklostezky vedoucí od bývalého 
PS útvaru na Budišinské ulici do Rožan. Na trase dlouhé 1,3 km bylo vybudováno 40 
světelných bodů vybavených úspornými LED zdroji. Na tuto akci pak v následujících letech 
naváže rekonstrukce povrchu samotné cyklostezky a přilehlého lesoparku. 

 
 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   12/2015 – 03/2016 
Profinancování akce:  1,125 mil. Kč  
 

  
Osazování svítidel      Začátek cyklostezky 
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Sloupy veřejného osvětlení bezprostředně po dokončení 

 

4. Rekonstrukce chodníku v ul. Svatopluka Čecha, včetně veřejného 
osvětlení 

 
Chodník v ulici Svatopluka Čecha podél areálu městského stadionu byl již léta v dezolátním 
stavu. Na základě požadavku občanů byl proto připraven projekt jeho opravy, který byl 
zrealizován v druhé polovině roku. Byla zachována stávající šíře chodníku a kompletně byl 
renovován jeho povrch (rozpadlé betonové dlaždice a asfalt byly nahrazeny povrchem ze 
zámkové dlažby s bezbariérovým přístupem). Součástí akce byla rovněž výměna veřejného 
osvětlení, kdyby byla stávající zastarala sadová svítidla nahrazena úspornými LED zdroji.  

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   08/2015 – 09/2015 
Profinancování akce:  568 tis. Kč  
 

  
Původní stav chodníku   V průběhu rekonstrukce 
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Pohled na dokončený chodník 

5. Oprava komunikace včetně odvodnění v Císařském (propojka 
Jungmannova – Potoční) 

 
V roce 2015 se podařilo vyřešit dlouholetý problém komunikace propojující ulice 
Jungmannova a Potoční v Císařském. Domy obyvatel této propojky byly pravidelně při 
přívalových deštích vyplavovány a opravy komunikace navážením materiálu byly zcela 
neúčinné. V rámci akce tak došlo k odtěžení stávající navážky, vybudování dešťové 
kanalizace a v roce 2016 dojde  
i k položení živičného povrchu v délce přes 200 m.  

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   11/2015 – 04/2016 
Profinancování akce:  1,1 mil. Kč (z toho v roce 2015 profinancováno 562 tis. Kč)  
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Před finální pokládkou živičného povrchu 
 

6. Oprava mostku u č. p. 82 v Království 
 

Již několik let probíhá ve městě oprava břehových zdí Rožanského potoka. V roce 2015 byla 
rekonstruována horní část toku. Město již poněkolikáté využilo této investiční akce Povodí 
Ohře a opravilo tak nižším nákladem několik mostků ve svém vlastnictví. V roce 2015 došlo 
takto k opravě mostku u č. p. 82 v Království, kdy byl stávající, zčásti propadlý, mostek zcela 
odstraněn a nahrazen novou konstrukcí. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   08/2015 – 09/2015 
Profinancování akce:  303 tis. Kč  
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Dokončený mostek 

7. Oprava lávky u Plastonu 
 

Kromě mostku u č. p. 82 byla opravena i lávka pro pěší u Plastonu, která je součástí 
chodníku do Království. Původní lávka již byla dožilá – v nevyhovujícím stavu byly jak 
základy, tak ocelová nosná konstrukce. Stávající lávka tak byla demontována, základy 
vyztuženy  
a osazena nová lávka v pozinku s dlouhou životností s povrchem z litého betonu.  

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   12/2015 
Profinancování akce:  416 tis. Kč 

 

 
Po odstranění původní lávky  
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Před osazením zábradlí 

 
 
 

 
Pohled na dokončenou novou lávku 
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8. Oprava zábradlí podél Rožanského potoka v Království 

 
V průběhu oprav koryta Rožanského potoka bylo opraveno a doplněno i zábradlí v délce 
téměř 200 metrů tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb na poměrně úzké komunikaci 
v Království. V letošním roce budeme s doplňováním a opravami zábradlí pokračovat, 
protože se doposud akce nepodařila zrealizovat v plném rozsahu. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   12/2015 
Profinancování akce:  189 tis. Kč 
 

 
Část nově osazeného zábradlí 
 

9. Oprava komunikace v Novém Hraběcí 
 

Jednou z nejproblémovějších komunikací v majetku města je silnice vedoucí z ulice 
Resslerova do Nového Hraběcí. Silnice je již dlouhodobě ve špatném stavu, navíc je 
pravidelně poškozována pojezdem zemědělských vozidel. Vzhledem k její délce si město 
nemůže dovolit nárazově provést komplexní opravu. Vedení města tedy zvolilo cestu 
postupných celopovrchových oprav. V roce 2015 byl rekonstruován povrch v kritickém úseku 
u rybníka pana Szöllosiho, včetně odvodnění komunikace. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  378 tis. Kč 
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Nový povrch komunikace u rybníka pana Szöllosiho 
 

10. Oprava obrubníků v ulici Rumburská 
 

V roce 2015 proběhla velká oprava krajské silnice II/266 Rumburk – Šluknov, která nám 
umožnila realizovat několik dílčích úprav našich navazujících komunikací. Jednou z nich byla 
i oprava zničených obrubníků stávajícího chodníku v Rumburské ulici od Špice k Penny 
Marketu. Poničené obrubníky byly odstraněny a nahrazeny novým betonovým silničním 
obrubníkem. V souvislosti s tím byl chodník i předlážděn a odstraněny staré pařezy stromů, 
které profil chodníku zužovaly. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   06/2015 
Profinancování akce:  180 tis. Kč 
 
 

11. Oprava propustku Královka 
 

U odbočky na Královku, na začátku Rožan, byl již řadu měsíců částečně propadlý propustek, 
který by v případě úplného propadu zcela odříznul jedinou příjezdovou komunikaci na 
Královku. Proto město přistoupilo k jeho obnově. Původní propustek byl odstraněn a 
nahrazen dostatečně dimenzovaným novým propustkem, včetně zábradlí. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2015 
Profinancování akce:  161 tis. Kč 
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Nový propustek bezprostředně po dokončení 
 

12. Výměna a oprava dopravního značení ve Šluknově 
 

Město Šluknov má již od roku 2013 zpracován pasport a projekt dopravního značení, který 
zhodnotil stav dopravního značení ve městě a navrhl jeho obnovu či doplnění. Každoročně je 
podle tohoto pasportu postupováno a dopravní značení postupně obnovováno. I v roce 2015 
bylo opraveno či obnoveno několik desítek značek. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   12/2015 
Profinancování akce:  148 tis. Kč 
 
 

13. Oprava chodníku před malometrážními byty 
 

V průběhu výstavby chodníku na Rumburské ulici se nového povrchu dočkal i chodník na 
protější straně ulice před malometrážními byty. Ten byl od doby jejich výstavby pouze se 
štěrkovým povrchem, který již dlouhodobě nevyhovoval potřebám obyvatel malometrážních 
bytů. Chodník byl proto rekonstruován pokládkou zámkové dlažby. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2015 
Profinancování akce:  120 tis. Kč 
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Stav chodníčku před realizací              V průběhu prací 
 

 
Nový povrch chodníku 
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14. Oprava ulice Studniční 
 

Dlouhodobě nevyhovující stav ulice Studniční byl v roce 2015 vyřešen opravou ve dvou 
rovinách – stávající povrch v přední části ulice v blízkosti bývalé VPZ z nevhodné frakce 
štěrku byl nahrazen živičným povrchem a zarostlá část uličky vedoucí ze Stříbrohorské ulice 
byla zcela stržena a nahrazena povrchem z tzv. netříděnky.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   11/2015 
Profinancování akce:  98 tis. Kč 
 

  
Vyasfaltovaný povrch na začátku ulice   Závěr uličky u Stříbrohorské s novým povrchem 
 

15. Dokončení úpravy veřejného prostranství u studánky na Císařský 
 

V roce 2015 byla dokončena o rok dříve zahájená úprava veřejného prostranství u studánky 
naproti krámku u hlavní silnice na Císařský. Dokončení spočívalo ve výsadbách zeleně, 
která dala prostranství příjemný vzhled. Úprava se týkala nejen bezprostředního okolí 
studánky (modře kvetoucí půdokryvné rostliny a okrasná třešeň), ale i okolních zelených 
ploch tak, aby celá plocha působila reprezentativním dojmem. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   04/2015 
Profinancování akce:  95 tis. Kč 
 

  
Terénní úpravy dokončeny       Průběh výsadby 
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Pohled na dokončenou úpravu 
 

16. Vydláždění komunikace pro pěší na Křížovém vrchu 
 

V souvislosti s realizovanou revitalizací zeleně na křížovém vrchu bylo z vlastních prostředků 
města na základě požadavků občanů realizováno vydláždění pěší komunikace vedoucí 
z Křečanské ulice podél domova důchodců na hřbitov. Stávající pouze vyšlapaná cestička 
s místy vysypaným štěrkem byla nahrazena tzv. dlažbou nadivoko, tedy ve stejném duchu 
jako je vydlážděna samotná křížová cesta. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   04/2015 
Profinancování akce:  92 tis. Kč 
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Původní stav cesty    Průběh prací 
 

 
Nový povrch cesty 
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17. Úprava chodníku v ul. Svojsíkova 
 

Velké proměny se v roce 2015 dočkala Svojsíkova ulice. Nejenže bylo provedeno zateplení 
horní budovy mateřské školy, ale byl až nad ní (křižovatka s ulicí Hradební) prodloužen již 
léta zaniklý chodník. Chodci se tak nyní dostanou bezpečně až k Domovu důchodců. 
Součástí úprav chodníku je i repase historického kovaného plotu zahrady MŠ Svojsíkova, 
která bude dokončena v roce letošním. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   05/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  151 tis. Kč 
 

  
Původní stav a šířka chodníku   Při dláždění 
 

 
Nový stav chodníku bezprostředně po dokončení 
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18. Opravy komunikací ve městě (překopy, Riegrova, Židovská, 
Tovární) 

 
Jako každý rok se podařilo v rozpočtu města zachovat částku na dílčí opravy komunikací 
vzniklé především potřebami po ukončené stavební činnosti či dlouhodobým opotřebením. 
V rámci těchto oprav byly provedeny pokládky chybějícího živičného povrchu v Riegrově 
ulici, Židovské ulici (včetně opěrné zídky) a u výjezdu z Tovární ulice. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o., SaM Varnsdorf, s. r. o. 
Realizace:   10/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  304 tis. Kč 
 
 
 

19. Obnova palisády na terminálu 
 

Stávající dřevěná palisáda, zpevňující svah nad chodníkem vedoucím z terminálu na 
náměstí, byla již dlouhodobě ve špatném stavu – ztrouchnivělá a částečně rozpadlá. 
Přistoupili jsme tedy ke kompletní obnově za použití materiálu s výrazně delší životností – 
betonových palisád.  

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2015 
Profinancování akce:  69 tis. Kč 
 
 

  
Původní stav palisády    Nová palisáda při realizaci 
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Nová betonová palisáda bezprostředně po dokončení 
 

20. Výstavba chodníčku z Lužické ulice do Nádražní 
 

Propojení Lužické a Nádražní ulice bylo již dlouhodobým předmětem stížností obyvatel 
zejména tzv. Beverly Hills, kterým vadilo zejména využívání nikdy neschválené komunikace 
osobními automobily a neustálé rozbahňování trávníku. Stávající pozůstatky staveništní 
komunikace (betonové panely) byly odstraněny a byl zde založen zcela nový chodníček, 
prozatím bez finální úpravy povrchu v zámkové dlažbě, která bude dokončena v letošním 
roce. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:  57 tis. Kč 
 
 

  



36 
 

Osazování chodníčku     Před finální úpravou 
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 
V roce 2015 byla zpracována Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov. Tato je 
v současnosti projednávána s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem územního plánování  
a sousedními obcemi s tím, že by se měla projednávat a schvalovat na jednání 
zastupitelstva města v březnu 2016. Očekává se, že bude schváleno i navržené zadání 
změny č. 1 ÚP Šluknov, řešící vyvolané změny a záměry v území. 
 

 
 

 
Územní plán Šluknov  
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, 
SPORTOVIŠTĚ 
 

1. Výstavba workoutového hřiště na Městském stadionu Slávy 
Novotného 

 
Ve spolupráci Technických služeb a Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální  
a za finanční podpory společnosti Plaston byla realizována stavba prvního workoutového 
hřiště ve Šluknově. Své místo našlo v areálu městského stadionu a skládá se z několika 
prvků a cvičebních soustav vhodných pro venkovní posilování. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   06/2015 – 07/2015 
Profinancování akce:  104 tis. Kč 
 

 

 
Pohled na plochu s workoutovým hřištěm 

 

2. Výstavba fitparku v Tyršově ulici pod sokolovnou 
 

Město Šluknov bylo úspěšné s žádostí o dotaci na vybudováni tzv. Oranžového hřiště. 
Nejedná se o klasické dětské hřiště, nýbrž o tzv. fitpark, který se skládá z 8 speciálních 
cvičebních strojů vhodných pro jednoduché cvičení pro všechny generace. Akce byla 
realizována vedle dětského hřiště v Lužické ulici pod sokolovnou. 

 
Zhotovitel akce:   COLMEX, spol. s r.o., Praha 
Realizace:   07/2015 – 08/2015 
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Profinancování akce:  267 tis. Kč 
 

  
Příprava instalace prvků    Slavnostní otevření hřiště 
 

 
Celkový pohled na fitpark 

   
 
 

Plány do budoucna 
 
Město Šluknov bude v roce 2016 pracovat na studii rekonstrukce a doplnění Městského 
stadionu Slávy Novotného (rekonstrukce tribuny, osvětlení hřiště, rozhlas, rekonstrukce 
sauny, rozšíření parkování, rekonstrukce horního tenisového kurtu, možnosti mobilní ledové 
plochy, atd.). 
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PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

1. PD – Zateplení jídelny školského areálu – Zahradní č. p. 1080, Šluknov  
 

Město Šluknov, v rámci celkové koncepce na snižování nákladů na provoz veřejných budov 
pokračuje v přípravě jejich zateplení.  
Práce na vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) byly na základě proběhlého 
výběrového řízení formou průzkumu trhu zadány Ing. arch. Jiřímu Kňákalovi z Okrouhlé. PD 
byla vyhotovována ve 2 úrovních – zateplení objektu s výměnou výplní otvorů a rekonstrukcí 
dožilé rekuperace, aby se páry vzniklé v kuchyni jídelny nesrážely v zateplené střeše, kde by 
vznikaly kondenzáty a docházelo by k degradaci tepelné izolace a vzniku plísní.  
Realizace bude závislá na vyhlášených dotačních titulech (dotace OPŽP v roce 2016)  
a předpokládá se tak v roce 2017, příp. v letech následujících. 

  
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2015 – 08/2015 
Profinancování akce:   120 tis Kč 

 

2. Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov 
 

Jedná se o další akci s důrazem na snižování nákladů na provoz veřejných budov a 
odstranění vad pláště budovy.  
Práce na vyhotovení projektové dokumentace byly taktéž na základě proběhlého výběrového 
řízení formou průzkumu trhu zadány Ing. arch. Jiřímu Kňákalovi z Okrouhlé. PD řeší opět 
celkové zateplení objektu s výměnou oken a dveří. S ohledem na finanční možnosti města 
se plánuje realizace této rozsáhlé stavby až v horizontu let 2018 – 2020 a měla by být 
realizována i s úpravou technologie vytápění.    

 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2015 – 09/2015 
Profinancování akce:   200 tis Kč 

 

3. Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve 
Šluknově 

 
Na základě dlouhodobého cíle města Šluknov na vybudování nového centra záchranných 
služeb v lokalitě Zahradní ul. pod školní jídelnou a v souvislosti se studií, zpracovanou 
v předchozích letech, bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele PD. Projektová 
dokumentace byla připravována v celém průběhu roku a zakončena úspěšným získáním 
stavebního povolení. Velkou a v tuto chvíli obtížně překonatelnou překážkou (vzhledem 
k nečekanému omezení v možnosti čerpat dotace) zůstávají předpokládané náklady ve výši 
62 mil. Kč. Je tedy nutné vstoupit v jednání přímo se Hasičským záchranným sborem a 
pokusit se získat jiné financování přímo ze státních zdrojů. 
 
Zhotovitel akce:   Valbek, středisko Ústí nad Labem 
Realizace:   02/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  331 tis. Kč 
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4. Projektová dokumentace na Rekonstrukci sídliště 
 

Vzhledem k velmi špatnému stavu veřejných prostor na sídlišti, které jsou ve vlastnictví 
města Šluknov, byl zajištěn zhotovitel PD na rekonstrukci těchto prostranství. PD řeší 
obnovu povrchu komunikací, rekonstrukci stávajících chodníků, vybudování chodníků 
nových, zřízení nových parkovacích míst a kompletní obnovu veřejného osvětlení. Dle plánu 
města by tato akce, která bude realizována pravděpodobně na několik etap, měla být 
zahájena v roce 2017. 

 
Zhotovitel akce:   ProProjekt s.r.o., Rumburk 
Realizace:   02/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:  417 tis. Kč 

 

5. Projektová dokumentace na Rekonstrukci náměstí Míru – II. etapa 
 

Po dokončení I. etapy rekonstrukce náměstí byla logickým dalším krokem příprava II. etapy, 
tedy dokončení celé úpravy náměstí. Ta počítá s vydlážděním horní části náměstí, 
oddělením této části zeleným pásem od komunikace, kompletní opravou chodníku a 
rozšířením ploch pro parkování. Akce by měla být zahájena v prvních jarních týdnech a 
dokončena ještě v letošním roce 2016. 

 
Zhotovitel akce:   ProProjekt s.r.o., Rumburk 
Realizace:   06/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:  130 tis. Kč 

 

6. Projektová dokumentace na výstavbu Chodníku do Císařského – I. a 
II. etapa 

 
Město se dlouhodobě snaží zajišťovat bezpečnost chodců podél hlavních komunikací  
ve městě, s čímž přímo souvisí budování chodníků. Z tohoto důvodu byla pořízena 
projektová dokumentace na opravu stávajícího (I. etapa) a výstavbu nového chodníku (II. 
etapa) podél krajské komunikace do Císařského. Na akci již bylo získání pravomocné 
stavební povolení  
a zažádáno o dotaci. Pokud bude město v získání dotace úspěšné, bude akce zahájena již 
v letošním roce 2016. 

 
Zhotovitel akce:   ProProjekt s.r.o., Rumburk, Ing. David Dvořák 
Realizace:   02/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:  132 tis. Kč 
 

7. Stavební úpravy velkého a malého sálu tělocvičny ZŠ J. Vohradského, 
Šluknov 

 
Město Šluknov v roce 2014 provedlo rekonstrukci zázemí tělocvičny ZŠ (chodby, šatny, 
sociální zařízení) a kompletní zateplení objektu s výměnou oken. Poslední etapou tak 
zůstává rekonstrukce sálů tělocvičny, které jsou již značně dožilé. 
 
Práce na vyhotovení PD byly na základě realizovaného výběrového řízení formou průzkumu 
trhu zadány firmě S.A.W. Consulting, s.r.o. Varnsdorf, která má s těmito objekty značné 
zkušenosti. V rámci navržených prací dojde k instalaci akustických panelů, obložení stěn, 
rekonstrukci vytápění, osvětlení a také ke kompletní výměně povrchu. 
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S ohledem na vysoké náklady této akce (11 mil. Kč), je nutné provádět práce se 
spolufinancováním z jiných zdrojů – dotací, které však pro tento typ akcí nejsou 
v současnosti vyhlášeny.   

 
 
Zhotovitel akce:   S.A.W. Consulting, s.r.o. Varnsdorf  
Realizace:   06/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:   152 tis Kč 

 
 

8. PD pro úz. řízení – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa 
 

Na základě vyhotovené územní studie Jihozápad Šluknov, řešící zástavbu rodinnými domy 
nad rybníkem Zezulák, byl proveden průzkum trhu na zhotovitele PD pro účely územního 
řízení 1. etapy – zástavby podél komunikace J. K. Tyla). 
PD řeší parcelaci, komunikační napojení a inženýrské sítě, včetně přípojek. V současnosti se 
realizuje oprava PD na základě dlouhého dojednávání s ČEZ Distribuce a. s. ve věci 
přeložek vysokého napětí, jehož ochranné pásmo je velmi limitující (nezastavitelný pás o šíři 
22 m).  

 
Zhotovitel akce:   CTN – INFO s.r.o. Děčín  
Realizace:   09/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:   188 tis Kč 

 
 

9. PD – Půdní vestavba 6 bytů v objektu č. p. 126, Nerudova ul., Šluknov 
(nová DPS) 

 
Při stavbě objektu nového objektu s pečovatelskými byty v Nerudově ulici byla provedena 
úprava krovu tak, aby v budoucnu mohla být provedena případná vestavba dalších bytů. Na 
základě této skutečnosti byly zadány práce na vyhotovení PD této půdní vestavby. 
S ohledem na duševní vlastnictví původní PD pro výstavbu objektu byly práce zadány 
přímým zadáním. 
Výsledkem PD je možnost vestavby 6 nových bytů. Problémem ovšem je zapracování 
požadavků ze strany Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kdy by se musela 
realizovat velmi nákladná opatření pro splnění všech požadavků. Bude tak záležet na vedení 
města, jestli i s dotací bude ochotno investovat téměř 1 mil. Kč na zřízení 1 pečovatelského 
bytu. 

 
Zhotovitel akce:   CTN – INFO s.r.o. Děčín  
Realizace:   07/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:   174 tis Kč 

 

10. PD Oprava krovu a zajištění statiky sladovny Šluknov – Zámecká 
645 

 
Objekt sladovny ve Šluknově je ve velmi špatném statickém stavu – ve střední části došlo  
ke zhroucení kleneb na výšku obou pater, zřítila se část obvodové zdi ve dvorním traktu  
a zhroucením podpěr se stal nestabilním i krov střechy. 
Pro možnost uplatnění žádostí o dotace na odstranění výše uvedených poruch byly práce na 
vyhotovení PD svěřeny přímým zadáním Ing. arch. Kňákalovi, který má s podobnými akcemi 
zkušenosti. 
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Vyhotovená PD řeší podepření staticky únosných okolních konstrukcí, vyvezení sutě, sejmutí 
části střechy, dále pak dozdění cihelných kleneb a rozpadlých zdí, instalaci dočasného 
zastřešení řešené části, opravu krovu a statické zajištění uhnilých konců stropních trámů. 
Stavební práce budou realizovány v roce 2016. 

 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   01/2015 – 02/2015 
Profinancování akce:   144 tis Kč 

 
 

11. PD výměny oken objektu a odstranění zatékání západního křídla 
Základní školy J. Vohradského Šluknov  

 
S ohledem na dlouhodobý špatný stav oken na ZŠ a problémy se zatékáním na západním 
křídle školy, byly zadány projekční práce pro stanovení postupů a rozsahů plánovaných 
oprav. 
Oprava zatékání byla realizována již v roce 2015 a výměna oken je plánovaná jako akce na 
cca 6 let, přičemž se v současnosti realizuje I. etapa – výměna 58 oken s realizací do 
08/2016. 
 
Zhotovitel akce:   forWOOD – Ing. Václav Jára, Varnsdorf 
Realizace:   05/2015 – 07/2015 
Profinancování akce:   43 tis Kč 

 

12. PD – Odizolování 1. PP objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka, 
Šluknov 

 
Pro další etapu rekonstrukce objektu č. p. 638 (knihovna) je nutné odstranit zavlhčování 
spodní části stavby zemní vlhkostí a špatným řešením odvodu dešťových vod z objektu. 
Vypracovaný projekt bude sloužit jako podklad pro realizaci v rámci Programu regenerace 
MPZ Šluknov,  
a to zřejmě v roce 2017. 

 
Zhotovitel akce:   Jan Hošek, Mikulášovice  
Realizace:   07/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:   48 tis Kč 

 

13. PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, 
Šluknov 

 
Město Šluknov se bude ucházet, s několika dalšími městy pod záštitou Euroregionu Nisa  
o dotaci na vybudování rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině. Na základě několika 
společných jednání bylo přistoupeno k zajištění projektů na tuto akci, v jejímž rámci by měly 
být obě rozhledny, které v minulosti na katastru Šluknova stály, opět obnoveny. Pokud bude 
žádost o dotaci úspěšná, začne se s realizací již v roce 2017. 

 
Zhotovitel akce:   Ing. arch. Tomáš Beneš, Varnsdorf  
Realizace:   08/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:   227 tis. Kč 
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Odbor rozvoje a ŽP dále nechává zpracovávat drobné projekty řešící narovnání stávajících 
stavů, či pasportizací objektů v majetku města, kde není podchycen stávající stav, či jeho 
legalizace. 
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MĚSTSKÁ ZELEŇ 
 

1. Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově 
 

V roce 2015 byl dokončen doposud největší projekt týkající se obnovy veřejné zeleně, jaký 
se ve Šluknově uskutečnil. Obnova lesoparku, kde koncepční práce o zeleň neprobíhala  
od 2. světové války, se zaměřila především na jeho kosterní prvky – lipovou alej podél 
křížové cesty, javorové aleje na terasách tzv. Zlatého návrší a centrální lipovou alej na 
hřbitově, která je již řadu let ve zcela dezolátním stavu. Důležitou součástí úprav byla i úplná 
likvidace rozsáhlých ploch náletů, které v průběhu let zcela zneprůchodnily část mezi 
hřbitovem  
a křížovou cestou.  
Akce byla dokončena v roce 2015 skácením středové aleje na hřbitově a kompletní 
výsadbou v celé lokalitě, která čítala na 200 nových dřevin vysazených dle původní 
kompozice, a to jak na hřbitově, kdy byly nahrazeny i dřeviny skácené již v minulosti, tak 
podél křížové cesty a na terasách, kde byl vysazen kultivar u nás poměrně vzácného javoru 
babyka. Akce byla dokončena v květnu 2015, čímž můžeme spolu s provedenou 
rekonstrukcí obou horních kapliček považovat již několik let trvající obnovu areálu křížové 
cesty za dokončenou. 

 
Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk, Ing. Tomáš Socha, Polevsko 
Realizace:    08/2014 – 05/2015 
Profinancování akce:   1,63 mil. Kč (v roce 2014 investováno 1,07 mil. Kč) 
  z toho dotace:  1,22 mil. Kč 

 

  
Nově osázené terasy Zlatého návrší        Nová centrální alej na hřbitově 

 

2. Výsadba ovocných alejí ve Fukově 
 

V roce 2015 navázal náš odbor na již úspěšně realizovanou výsadbu ovocné aleje na 
Knížecí a pokračoval v navracení ovocných stromů do naší krajiny. Pro letošek byla vybrána 
lokalita bývalé obce Fukov, která je vzhledem ke svým specifickým klimatickým podmínkám 
k pěstování ovocných stromů velmi vhodná. Na akci se podařilo získat 100% dotaci 
z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. V průběhu října a listopadu tak bylo podél 
stávajících a bývalých cest ve Fukově vysazeno celkem 207 ovocných stromů (jabloně, 
švestky, hrušně, třešně, jedlé jeřáby). 

 
Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    10/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:  211 tis. Kč 
 z toho dotace:  211 tis. Kč 
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 Průběh výsadby podél hlavní fukovské cesty   Část alejí okolo kříže u cesty do Neusalzy 

 
3. Obnova parku v Rožanech – I. etapa 

 
V souladu s programovým prohlášením nového zastupitelstva byla zahájena obnova zeleně  
i v městských částech města, které byly doposud v této oblasti opomíjeny. Pravděpodobně 
nejvýznamnější takovou plochou je park v Rožanech, který skýtá velký potenciál pro 
vytvoření reprezentativní parkové plochy. Jelikož je park poměrně rozsáhlý, byla jeho obnova 
rozdělena do dvou etap, přičemž první z nich byla realizována v roce 2015. V jejím rámci 
byla obnovena středová cesta (ve stejném duchu jako cesty v zámeckém parku), osázena 
alejí o celkem 37 lípách srdčitých, instalovány lavičky a odpadkový koš. V roce 2016 by měl 
být projekt dokončen dobudováním cestní sítě a výsadbou nových dřevin do volných ploch 
parku ve velmi pestrém složení. 

 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o., UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:   10/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  219 tis. Kč 

 

  
  Zahájení obnovy parku a cesty        Nový vzhled cesty a centrální aleje 

 

4. Omezení výskytu a likvidace křídlatky v katastru města Šluknov 
 

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2015 se městu podařilo získat dotaci z Programu péče 
o krajinu. Letos jsme se jí rozhodli využít pro boj s jedinou invazní rostlinou, jejíž výskyt nás 
ve městě trápí, a to křídlatkou. Místa jejího výskytu máme již řadu let zmapována a každý rok 
byla z vlastních prostředků částečně likvidována. Zásah však nikdy nebyl díky větší finanční 
náročnosti dostačující a důsledný. Ten se díky finanční pomoci Ministerstva životního 
prostředí podařil až loňském roce, a tak mohla být křídlatka zlikvidována pomocí několika 
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postřiků totálním herbicidem v téměř 30 lokalitách na celkové ploše téměř 6.000 m2. V roce 
2016 budou místa znovu monitorována a případní vzešli jedinci eliminováni, čímž by 
křídlatka měla být zcela vytlačena z katastru města.  

 
Zhotovitel akce:  WEPA, o. s., Jiříkov 
Realizace:   07/2015 – 10/2015 
Profinancování akce:  94 tis. Kč 
          z toho dotace:  31 tis. Kč 

 

    
   Křídlatka u skládky v Rožanech po postřiku    Stejné místo po úpravě terénu 

 

5. Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích 
města Šluknov 

 
Z dotačního titulu Program zeleň do měst a jejich okolí byl v letech 2014 – 2015 zhotoven 
pasport zeleně a inventarizace dřevin. Smyslem akce bylo pořízení základního dokumentu 
pro správce veřejné zeleně ve městě, který výrazně zefektivní péči o travnaté plochy v celém 
katastru a zároveň pomůže získat přehled o několika tisících dřevinách rostoucích na 
veřejných prostranstvích. Akce byla v roce 2015 realizována o úspěšného konce, díky čemuž 
byla optimalizováno sekání trávy ve městě (výrazný úbytek stížností na nesekané plochy)  
a vybrány dřeviny, které díky svému zdravotnímu stavu vyžadují potřebné arboristické 
zásahy. V současné době již ORŽP s pasportem pravidelně pracuje a využívá ho při 
plánování péče  
o městskou zeleň jako takovou. Kompletní pasport zeleně je zpřístupněn online i pro 
veřejnost, a to na geoportálu města na webových stránkách www.mesto-sluknov.cz. 

 
 

Zhotovitel akce:   HRDLIČKA, spol. s r. o., Praha 
Realizace:    09/2014 – 06/2015 
Profinancování akce:   648 tis. Kč (v roce 2015 investováno 431 tis. Kč) 
      z toho dotace:  518 tis. Kč 
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Ukázka výstupu z pasportu zeleně           Ukázka inventarizace dřevin 

 

6. Pasport mobiliáře 
 

Na pasport zeleně navázalo i zpracování pasportu mobiliáře, který doposud ve městě rovněž 
chyběl – neměli jsme tak základní přehled o počtu a technickém stavu laviček, odpadkových 
košů, informačních cedulí a dalšího mobiliáře ve městě, jehož počet se dle pasportu vyšplhal 
na téměř 900 objektů. Zpracovaný pasport se proto stal další základní pomůckou pro 
plánování údržby, případně doplňování do míst, kde jeho počet není dostatečný. Stejně jako 
v případě zeleně, je i pasport mobiliáře dostupný pro nahlédnutí občanům města na 
geoportálu města na jeho webových stránkách. 

 
Zhotovitel akce:  HRDLIČKA, spol. s r. o., Praha, GEPRO, s. r. o., Praha 
Realizace:    06/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  67 tis. Kč 
 
 

 

 
Náhled na výpis z pasportu mobiliáře 
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7. Přírodní zahrada na Malém náměstí 
 

V roce 2015 se podařilo realizovat doposud ojedinělou akci – realizace tzv. přírodní zahrady 
na veřejném prostranství, tj. trvalkového záhonu přírodního charakteru. Jako místo realizace 
byla vybrána doposud nevyužitá travnatá plocha na tzv. malém náměstí. K výsadbě bylo 
použito přes 50 druhů trvalek a byly vybrány tak, aby v každém úseku vegetačního období 
vždy alespoň část záhonu kvetla.  

 
Zhotovitel akce:  pracovníci VPP (dodavatel dřevin Zahradnictví Kratochvílová) 
Realizace:    03/2015 – 04/2015 
Profinancování akce:  31 tis. Kč 

 

  
  Příprava záhonu          Přírodní zahrada v květu 

 

8. Výsadba česko-německých alejí v Království 
 

V průběhu roku oslovila město Šluknov organizace Arnika s dotazem, zda bychom neměli 
zájem o výsadbu aleje v česko-německém příhraničí, která by nejenže informovala o nutnosti 
obnovovat mizející aleje v krajině, ale i zapojila do výsadby národy na obou stranách 
hranice. Po konzultaci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Ivou Jaburkovou byla 
vybrána lokalita mezi křížovou cestou v Království, Rybničnou a Fukovskou bránou. Podél 
dvojice cest bylo dobrovolníky z řad šluknovských občanů, zaměstnanců města a nadšenců 
z celé republiky vysazeno celkem 107 lip a dubů. Dub jakožto německý symbol je vysázen 
podél cesty směřující do Německa, lípy jakožto symboly české jsou vysazeny podél cesty 
směřující do Čech (Království). 

 
Zhotovitel akce:  dobrovolníci (dodávka dřevin ze školky v Obříství) 
Realizace:   10/2015 
Profinancování akce:  realizováno bezplatně díky darům lidí z celé ČR 
 

  
  Průběh výsadby dřevin            Část aleje u Rybničné – duby 
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9. Dílčí výsadby zeleně na katastru města 
 

Vedle zmíněných zásadních akcí probíhala stejně jako v předchozích letech dílčí obnova 
zeleně v různých částech města. Vzhledem k náročné realizaci projektu na křížovém vrchu  
se jednalo o jeden z „chudších“ roků, přesto bylo vytvořeno či doplněno několik významných 
ploch zeleně – zmiňme především kompletní ozelenění nově upraveného veřejného 
prostranství u kašny na Císařský, výsadbu 10 lip na náměstí Míru, prodloužení aleje 
v Tovární ulici či výsadbu doprovodné zeleně u opravené kapličky v Království u kostela. 
 
Na údržbě veřejné zeleně se v roce 2015, kromě pracovníků Technických služeb Šluknov, 
spol. s r. o., kteří pro město provádějí zejména sekání trávy a kácení dřevin, podílelo 11 
pracovnic veřejně prospěšných prací (VPP), které mohlo město zaměstnat na základě 
dotace zprostředkované Úřadem práce. Na veřejných prostranstvích bylo letos vysazeno 
celkem 610 stromů, pokáceno pak celkem 91 stromů.  
 
V roce 2015 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 
 
Kašna u silnice na Císařský (výsadba 5 stromů a keříků v rámci nově upraveného 

prostranství) 
Náměstí Míru (výsadba v rámci nové úpravy náměstí) 
Tovární ulice (prodloužení stávající aleje od kompostárny až k bývalé vrátnici Bekonu) 
Zahrada ZŠ Žižkova (přesazení vzrostlého rododendronu z náměstí) 
Zámecký park (výsadba 6 stromů jako náhrada za v minulosti zničené vandaly či skácené) 
Jiráskova ulice (výsadba vůbec prvního gingka na veřejném prostranství ve Šluknově) 
Parčík u nádraží (výsadba 4 rododendronů jako náhrady za letos ukradené) 
Království u paní Loukotkové (výsadba tří dubů pro zpevnění svahu) 
Kaplička v Království u kostela (výsadba dvou lip jakožto doprovodné zeleně) 
DPS u nádraží (výsadba jeřábu jakožto náhrady za vyvrácený)  
Kostel sv. Václava (dosadba za uhynulou lípu) 
Alej T. G. Masaryka (dosadba dvou doposud chybějících javorů před budovu sokolovny) 
Křížek na T. G. Masaryka (dosadba 5 keříků jako náhrady za uhynulé) 
 
Zhotovitel akce:  zaměstnanci VPP, Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 

(dodavatel dřevin Arboeko spol. s r. o., Obříství) 
Realizace:    04/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:   104 tis. Kč 

 

  
 Realizace u kašny na Císařský       Vysazené lípy na náměstí Míru 
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Nová část aleje v Tovární ulici       Dosadba za zničenou lípu v zámeckém parku 
 

10. Odborné ošetření dřevin ve městě 
 

Díky vyšší částce v rozpočtu města a fungujícímu Ekologického fondu bylo možné i v roce 
2015 investovat do odborného ošetření dřevin certifikovanými arboristy. Stromy vytipované 
k ošetření vycházely jak z požadavků občanů, tak z provedené inventarizace dřevin. 
V průběhu roku tak bylo arboristy ošetřeno celkem 12 dřevin (Lípa na náměstí, Lípa na 
terminálu, Jasan u Bytexu B, Jasany v Království u paní Loukotkové, Lípa na Nové Vsi, Lípa 
v Židovské ulici, Lípa osvobození u kostela v Království, Lípa u p. Beytlera v Království, Lípy  
u křížku pod Fialou v Království, Javor u městské ubytovny v Království). 

 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach, Liberec, Ing. Tomáš Socha, Polevsko 
Realizace:    06/2015 – 09/2015 
Profinancování akce:  87 tis. Kč 

 

  
Průběh ošetření lípy na náměstí Míru 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2015 
 
Odbor rozvoje a životního prostředí zajišťuje agendu odpadů jak po stránce administrativní, 
tak po stránce praktické.  

 
Partneři města 
Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2015 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 
- zajišťují likvidaci znečištěných vod z odlučovačů ropných látek.  
- 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/ 

 
 

PRODUKCE ODPADŮ 
 

V roce 2015 vyprodukovali občané města celkem 2.891,433 t odpadů.  
 
Z toho:  
Odpady z domácností  1.298,16 t (219 kg/os/rok resp. 18 kg/os/měsíc) 
Objemný odpad       302,29 t       (51Kg/os/rok, resp. 4,25 kg/os/měsíc) 
Papír        200,93 t       (33,94/os/rok, resp. 2,83 kg/os/měsíc) 
Kompozitní obaly (tetra-pack)     0,266 t   (kg/os/rok - nepočítáno) 
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Barevné sklo         39,55 t      (6,68 kg/os/rok, resp. 0,56 kg/os/měs) 
Bílé sklo         12,30 t       (2,08 kg/os/rok,   resp. 0,17 kg/os/měs) 
Plast          59,30 t      (10,02 kg/os/rok,   resp. 0,83 kg/os/měs) 
Biologicky rozložitelný odpad   101,09 t     (17,07 kg/os/rok, resp. 2,13 kg/os/měs) 
Kovy        497,29 t     (83,99 kg/os/rok,  resp. 7 kg/os/měs) 
Textil          33,78 t     (5,71 kg/os/rok,  resp. 0,48 kg/os/měs) 
Ostatní odpady vytříděné         447,55 t     (75,59 kg/os/rok,  resp. 6,30 Kg/os/měs) 
ve sběrném dvoře  
 
 
NÁDOBY 

 
Ve Šluknově bylo v roce 2015 průměrně sváženo celkem 1.544 ks  svozových nádob 
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 1100 
litrů. 
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2015 pronajímalo celkem 
1.372 ks nádob na komunální odpad a 39 ks kontejnerů na vytříděné složky komunálního 
odpadu. Pro většinu rekreantů město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2015 jich 
bylo vydáno 808 ks.   
V roce 2015 měli občané města Šluknova možnost začít třídit také biologicky rozložitelný 
odpad, mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. V průběhu roku bylo 
poskytnuto 176 ks těchto nádob. Svoz probíhal od dubna do konce listopadu. Svezeno bylo 
celkem 2.725 nádob.  
 
TŘÍDĚNÝ ODPAD 

V roce 2015 bylo ve městě vyčleněno 24 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 13 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo. 
Celkem je rozmístěno 117 kontejnerů. Došlo ke změně 2 lokalit. Ze sídliště u č. p. 1015 byly 
kontejnery převezeny na stanoviště v ulici Studniční, kde je občané více využívají. 
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     Kontejnerové stání v ulici Studniční 
 

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.  
 
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. 
 
 

 
 

 
KOMPOSTÁRNA 

Dne 27. března 2015 byla otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku. Stavba 
kompostárny splňuje vysoké požadavky na zajištění ekologické služby v podobě zpracování 
biologicky rozložitelného odpadu na kvalitní biomasu. Součástí kompostárny jsou zpevněné 
plochy, záchytná jímka, administrativní budova, garáže i moderní technika, která odpad 
sveze i zpracuje.  

Celkové náklady na stavbu, nákup vybavení a zařízení se vyšplhaly do výše téměř 20 mil. 
Kč. Spoluúčast města Šluknova činila 10 %. 90 % bylo hrazeno z dotace z Operačního 
programu životního prostředí. Za to, že kompostárna byla postavena za takto výhodných 
podmínek, vděčíme tomu, že celý projekt vznikl poměrně brzy. V dnešní době je v různých 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPADPROSINEC
1 Čt  1 Ne  1 Ne  1 St  1 Pá  1 Po  1 St  1 So  1 Út  1 Čt  1 Ne  1 Út
2 Pá  2 Po  2 Po  2 Čt  2 So  2 Út  2 Čt  2 Ne  2 St  2 Pá  2 Po  2 St
3 So  3 Út  3 Út  3 Pá  3 Ne  3 St  3 Pá  3 Po  3 Čt  3 So  3 Út  3 Čt
4 Ne  4 St  4 St  4 So  4 Po  4 Čt  4 So  4 Út  4 Pá  4 Ne  4 St  4 Pá
 5 Po  5 Čt  5 Čt  5 Ne  5 Út  5 Pá  5 Ne  5 St  5 So  5 Po  5 Čt  5 So
 6 Út  6 Pá  6 Pá  6 Po  6 St  6 So  6 Po  6 Čt  6 Ne  6 Út  6 Pá  6 Ne
 7 St  7 So  7 So  7 Út  7  Čt  7 Ne  7 Út  7 Pá  7 Po  7 St  7 So  7 Po
8 Čt  8 Ne  8 Ne 8 St  8 Pá  8 Po 8 St  8 So  8 Út  8 Čt  8 Ne  8 Út
 9 Pá  9 Po  9 Po  9 Čt  9 So  9 Út  9 Čt  9 Ne  9 St  9 Pá  9 Po  9 St
10 So 10 Út 10 Út 10 Pá 10 Ne 10 St 10 Pá 10 Po 10 Čt 10 So 10 Út 10 Čt
11 Ne 11 St 11 St 11 So 11 Po 11 Čt 11 So 11 Út 11 Pá 11 Ne 11 St 11 Pá
12 Po 12 Čt 12 Čt 12 Ne 12 Út 12 Pá 12 Ne 12 St 12 So 12 Po 12 Čt 12 So
13 Út 13 Pá 13 Pá 13 Po 13 St 13 So 13 Po 13 Čt 13 Ne 13 Út 13 Pá 13 Ne
14 St 14 So 14 So 14 Út 14 Čt 14 Ne 14 Út 14 Pá 14 Po 14 St 14 So 14 Po
15 Čt 15 Ne 15 Ne 15 St 15 Pá 15 Po 15 St 15 So 15 Út 15 Čt 15 Ne 15 Út
16 Pá 16 Po 16 Po 16 Čt 16 So 16 Út 16 Čt 16 Ne 16 St 16 Pá 16 Po 16 St
17 So 17 Út 17 Út 17 Pá 17 Ne 17 St 17 Pá 17 Po 17 Čt 17 So 17 Út 17 Čt
18 Ne 18 St 18 St 18 So 18 Po 18 Čt 18 So 18 Út 18 Pá 18 Ne 18 St 18 Pá
19 Po 19 Čt 19 Čt 19 Ne 19 Út 19 Pá 19 Ne 19 St 19 So 19 Po 19 Čt 19 So 
20 Út 20 Pá 20 Pá 20 Po 20 St 20 So 20 Po 20 Čt 20 Ne 20 Út 20 Pá 20 Ne
21 St 21 So 21 So 21 Út 21 Čt 21 Ne 21 Út 21 Pá 21 Po 21 St 21 So 21 Po
22 Čt 22 Ne 22 Ne 22 St 22 Pá 22 Po 22 St 22 So 22 Út 22 Čt 22 Ne 22 Út
23 Pá 23 Po 23 Po 23 Čt 23 So 23 Út 23 Čt 23 Ne 23 St 23 Pá 23 Po 23 St
24 So 24 Út 24 Út 24 Pá 24 Ne 24 St 24 Pá 24 Po 24 Čt 24 So 24 Út 24 Čt
25 Ne 25 St 25 St 25 So 25 Po 25 Čt 25 So 25 Út 25 Pá 25 Ne 25 St 25 Pá
26 Po 26 Čt 26 Čt 26 Ne 26 Út 26 Pá 26 Ne 26 St 26 So 26 Po 26 Čt 26 So
27 Út 27 Pá 27 Pá 27 Po 27 St 27 So 27 Po 27 Čt 27 Ne 27 Út 27 Pá 27 Ne
28 St 28 So 28 So 28 Út 28 Čt 28 Ne 28 Út 28 Pá 28 Po 28 St 28 So 28 Po

29 SČt 29 Ne 29 St 29 Pá 29 Po 29 St 29 So 29 Út 29 Čt 29 Ne 29 Út
30 Pá 30 Po 30 Čt 30 So 30 Út 30 Čt 30 Ne 30 St 30 Pá 30 Po 30 St
31 So 31 Út 31 Ne 31 St 31 Pá 31 Po 31 So 31 Út 31 Čt

svoz pytlů s tříděným odpadem svoz biopopelnic

EKOLOGICKÝ KALENDÁŘ 2015 - PYTLE A BIOODPAD
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dotačních titulech finančních prostředků sice dost, ale žádosti o dotace značně převyšují 
nabídku.  

Kompostárna slouží nejen široké veřejnosti města Šluknova, která sem zdarma (v rámci 
poplatku za odpad) může odkládat zeleň ze zahrad i domácností, ale jsou sem sváženy  
i nádoby s biologicky rozložitelným odpadem a je využívána také k likvidaci „zeleného“ 
odpadu z údržby a veřejných ploch města.  

Své služby nabízí též ostatním obcím ve výběžku, kterým tím pomůže splnit povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech – odkládat biologicky rozložitelný odpad v zařízeních k 
tomu určených. V roce 2015 uložilo město Šluknov v kompostárně 1.509.090,00 kg 
„zeleného odpadu“. 

Technické služby Šluknov spol. s r. o. jako provozovatel kompostárny, řešily v roce 2015 i 
některé stížnosti na zápach z kompostárny, které se následně úpravou způsobu 
kompostování podařilo eliminovat na minimum. 
 
 
 

 
 
 
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

Technické služby Šluknov, spol. s r.o. ve spolupráci s městem Šluknov a za finanční podpory 
z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR pořídily 600 ks 
biopopelnic, které jsou určeny k rodinným domům a menším bytovým domům na území 
města Šluknova k ukládání zbytků z údržby zeleně a zahrad a biologicky rozložitelného 
odpadu, vzniklého provozem domácností. Svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhal  
od 17. března do 30. listopadu 2015. Občané města Šluknova vyprodukovali 101.090,00 kg 
bioodpadu. 
 
 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 
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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 jsou 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 2.598,00 kg drobných elektrozařízení, TV a monitorů 
424 ks o celkové váze 8.969,00 kg. 
 
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 celkem 
15.080,00 kg zařízení. 
 
 

 
 Malý kontejner Elektrowin 
 
 

 

 
  Velký wintejner Elektrowin 
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  Malý kontejner Asekol 
 
 
 

 
 

Malý kontejner Asekol – do objektů 
 

 
SBĚR TEXTILU 

 
V roce 2015 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 zajištuje jejich svoz a další zpracování. V toce 2015 občané vytřídili 33.780,00 kg 
textilu. 



57 
 

 
 

Kontejner na textil 
SOUTĚŽ 

 
Ve školním roce 2014 - 2015 probíhal v Základní škole J. Vohradského 12. 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 2014 - 2015  žáci prvního stupně sebrali 152.590 ks pet lahví, tj. 3385 pytlů.  
Praktickou část soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, resp. zapisování bodů, zajišťují 
učitelky základní školy. Svozová firma Technické služby Šluknov spol. s  r. o. každé pondělí 
provádí bezplatný svoz a pro závěrečné vyhlášení výsledků zajišťuje sladkou odměnu 
v podobě krásných dortů pro první tři oceněné ve dvou kategoriích. Město Šluknov je 
hlavním organizátorem soutěže, zajistilo program pro výpočet přidělovaných bodů, finančně 
celou soutěž zajišťuje – nákup cen, zajištění šeků, předávání finančních darů v kategorii 
soutěže tříd, poskytuje žákům pytle na pet lahve, organizuje závěrečný ceremoniál vyhlášení 
cen.  
 
V soutěži se na prvním místě umístila Nikola Zemanová z 1. A, druhé místo obsadila Simona 
Špirochová z 5. B a na třetím místě byl Vít Nespěšný ze 4. B. V soutěži tříd se na prvním 
místě umístila třída 4. B, druhá byla 1. A a třetí 4. A. 
 

 
foto: Jiří Mikisch 
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DEN ZEMĚ 

Ve středu 22. dubna 2015 se v zámeckém parku ve Šluknově a ve vstupní hale 
Šluknovského zámku slavilo. Město Šluknov se připojilo k celosvětovému Dni Země. Akce 
byla zaměřena především na ekologii a prezentaci regionálních firem.  

Firmy zabývající se zpětným odběrem elektroodpadů – Asekol a Elektrowin – měly v parku 
stánky s informačními letáky a děti ze škol i školek, které tvořily převážnou část návštěvníků, 
si u nich mohly zasoutěžit v hodu mobilem do popelnice, třídění odpadů, zahrát obří člověče 
nezlob se nebo složit puzzle. V zámku si mohly vybarvovat obrázky s ekologickou tématikou. 
Zajímavá byla výstava výrobků dětí ze Speciální základní školy a Praktické školy Šluknov, 
dětí z Oblastní charity i dětí ze Základní školy J. Vohradského ve Šluknově. Vše jako např. 
obrázky, košíky, peněženky, zvířátka, bylo vyrobeno z recyklovaného odpadu. Zajímavou 
ukázku předvedli sokolníci i trubači ze Střední lesnické školy ve Šluknově. Své výrobky 
v zámeckém parku nabídla čokoládovna Mana z Krásné Lípy, jejíž horká čokoláda v opravdu 
chladný den přišla víc než vhod, své produkty nabídla také šluknovská dílna Kormidlo a Kozí 
farma z Nové Vísky u Horní Poustevny. Ve vstupní hale zámku se představila známá 
kosmetická firma z Vlčí Hory – Nobilis Tilia sesvou přírodní kosmetikou. 

  

 
Den Země – soutěže v zámeckém parku 
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Den Země – trubači 
 
 
 
UKLIĎME ČESKO 

Město Šluknov se připojilo k celorepublikové akci – Ukliďme Česko. V týdnu od 15. dubna do 
22. dubna 2015 se spolky, organizace i jednotlivci zapojili do této akce, jejímž cílem bylo 
uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků, rybníků, vlakových 
zastávek, lesů.  Sebralo se celkem 1,4 tuny odpadů. Pytle na odpad poskytly Technické 
služby Šluknov spol. s  r. o., rukavice pak město jako hlavní organizátoři akce. 
 



60 
 

 
Ukliďme Česko – k úklidu se připojili i představitelé města 
 

 
Ukliďme Česko – dobrovolní hasiči při úklidu Pivovarského rybníku 
 
FINANCOVÁNÍ 
 
NÁKLADY 
zaokrouhleno, s DPH 
 
Svoz komunálních odpadů   4.141.782 Kč 
Nájem nádob na komunální odpad        217.440 Kč 
Svoz tříděného odpadu         561.572 Kč 
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Nájem nádob na tříděný odpad            55.376 Kč 
Svoz nádob s bioodpadem                              117.175 Kč 
Sběrný dvůr - likvidace odpadů               479.371 Kč 
Likvidace černých skládek              10.093 Kč 
Koše            48.191 Kč 
Pneumatiky          63.460  Kč 
Nebezpečné odpady – likvidace                     126.409 Kč 
Soutěž ve sběru              30.000 Kč 
Odměny partnerským firmám                            27.031 Kč 
 
Partnerské firmy: výkupny Severosepar s.r.o. a Dušan Štícha 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    1.858.518 Kč 
EKO-KOM a.s. odměna za třídění        556.664 Kč 
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)      42.993 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 2015 vydal Odbor rozvoje a životního prostředí 65 rybářských lístků. 
 
 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
 

1. Městské studny 
 

V roce 2015 byly v měsíci dubnu provedeny odběry vod z městských studní a z kašny  
v ul Dr. Edvarda Beneše. Z následných rozborů bylo zjištěno, že voda je ve všech studnách 
nevyhovující. Výrazný propad v kvalitě vody byl zaznamenán u studny v Království. Jediná 
činnost, která v blízkosti studny byla v uplynulém období prováděna, byla rekultivace 
Rožanského potoka. Nelze však prokázat, že byla příčinou zhoršení kvality vody. Tato 
studna byla tedy vyčištěna, opravena, vydezinfikována. Ani po rozsáhlých pracích se 
nepodařilo zajistit, aby voda ve studni byla opět 100% kvalitní. Což prokázal následný rozbor 
na podzim roku 2015. 
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2. Studánky 
V roce 2015 se město Šluknov připojilo k projektu „Studánky“. Ve spolupráci se Střední 
lesnickou školou a SOŠ sociální Šluknov  došlo k zastřešení 3 studánek Na Královce, 
Förstereichu a „U Zaniklé hájovny“ nad Černým rybníkem. U poslední jmenované studánky 
se v současné době nachází příjemné odpočívadlo pro turisty a také mapa, kde jsou všechny 
známé stávající studánky zakresleny. 
 

 
                     Studánka Förtereich 
 
 

 
                   Studánka „U zaniklé hájovny“ 
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3. Vodní nádrže 
 

V roce 2015 byly zahájeny projekční práce na zpracování dokumentace a posudků pro 
Pivovarský rybník ve Šluknově. Dokumentaci zpracoval panem Jaromír Maděra. Rybník 
bude v roce 2016 odkoupen od Českého rybářského svazu. V témže roce by mělo dojít 
k jeho rekonstrukci.  
 
 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
 
V březnu 2015 bylo úřadem práce v Rumburku poskytnuto městu Šluknov11 pracovnic na 
veřejně prospěšné práce (VPP). Ženy pomáhaly při výsadbě stromů, okrasných dřevin, keřů  
a květin. Zajišťovaly pravidelnou údržbu záhonů, úklid města, provoz veřejných WC a jiných 
pomocných prací.  
 

 

 
Pracovnice VPP při úpravě veřejného prostranství u kašny v ul. Knížecí 
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Křížový vrch před zahájením prací 
 

 
Křížový vrch v průběhu prací 
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Křížový vrch po dokončení – zatravněná plocha 
 
 
 
 
Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP 


