VÝROČNÍ ZPRÁVA
ODBORU ROZVOJE A ŽP
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV ZA ROK 2017
Úvodní slovo
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za
rok 2017. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem Městského
úřadu Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017. V roce 2017 hospodařil
ORŽP s polovinou objemu rozpočtu města Šluknov.
Rok byl pro ORŽP zásadní zejména dvěma událostmi – po dvou letech došlo ke změně
personálního složení (konkrétně na úseku silničního správního úřadu) a současně měl odbor
na dohled největší investiční akci města za posledních 10 let - rekonstrukci radnice.
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, do 06/2017)
Mgr. Veronika Stroufová – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní
komunikace, od 09/2017)
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci rozpočtu v celkovém rozsahu:
§ 2212 Silnice (opravy místních komunikací – asfalty, štěrky)
5.539.400 Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (reko sídliště, aj.)
10.854.910 Kč
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)
406.260 Kč
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)
28.890 Kč
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace)
817.160 Kč
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků (zatrubněný potok ze Zezuláku)
685.590 Kč
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (Pivovarský rybník)
1.368.270 Kč
§ 3111 Mateřské školy (odvlhčení a oprava fasády MŠ Svojsíkova 355)
971.997 Kč
§ 3113 Základní školy (výměna oken ZŠ, PD učebna přírodopisu)
1.391.257 Kč
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (KC Království, knihovna)
5.222.590 Kč
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (správa stadionu)
2.645.720 Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)
999.360 Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení (reko Karlova, Sokolská, správa a údržba)
3.366.710 Kč
§ 3632 Pohřebnictví (správa a údržba hřbitova)
515.830 Kč
§ 3635 Územní plánování (Změna ÚP)
248.050 Kč
§ 3639 Komunál. služby, územní rozvoj (veřejná prostranství)
2.501.830 Kč
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
84.990 Kč
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
6.744.570 Kč
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
690.980 Kč
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biodopad)
341.560 Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (park Rumburská, DPS)
3.682.030 Kč
§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část (výměna vrat hasičárna)
495.143 Kč
§ 6171 Činnost místní správy (rekonstrukce radnice)
10.622.548 Kč

Celkem výdaje v Kč

60.225.645 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 prodlužují, ale i
finančně prodražují. Dokončení stavby by mělo být ve druhé polovině 2018.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

CL-EVANS, Česká Lípa
04/2017 – 08/2018
32 mil. Kč (v roce 2017 investováno 11 mil. Kč)
1,7 mil. Kč

Demolice přístavku (poplatky, mzd. účtárna) Odstraněná podlaha půdy

Škvárový podklad podlahy v přízemí

Uhnilé zhlaví trámů podlahy v 1. NP
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Betonáž nového stropu v 1. NP

Odstranění shnilých krokví ve Smetanově ul.

Doplňování krovu nad č.p. 431

Nový strop půdního prostoru

2. MŠ Svojsíkova 352, Šluknov - obnova fasády a stavební úpravy
(odvlhčení)
Špatný stav spodní stavby (zavlhčení sklepních prostor) objektu MŠ Svojsíkova 352 (spodní
objekt) byl dlouhodobě sledován, kdy vlhkost vystupovala i do zdiva nad podlahou přízemí.
Problematický byl i stav fasády, která vykazovala nesoudržnost a značné narušení. Pro
odstranění těchto závad byla vypracována PD od Ing. arch. Jiřího Kňákala a po proběhlém
výběrovém řízení přikročilo město realizaci.
V rámci akce proběhly stavební práce na odvlhčení objektu č. p. 355 a pak i obnova samotné
fasády. Pro odvlhčení prostor byly kompletně odstraněny stávající omítky obvodových zdí a
kleneb ve sklepě a v přízemí pak do výšky 1 m. Z větší části se jednalo o cementové omítky,
které „nedýchaly“ a při odstraňování narušily stávající zdivo, kdy se omítka loupala i s kusy
cihel. Následná sanační omítka tak musela být aplikována ve 2 vrstvách a proti očekávání a
výkazu výměr byla spotřeba materiálu poměrně zvýšena.
U obnovy fasády mělo dojít ke kompletnímu osekání původní omítky a zhotovení nového
jádra a štuku tak, aby byl podklad soudržný a stabilní. Zhotovitel však odstranil pouze
uvolněné a nesoudržné části, tyto doplnil a fasádu naštukoval. Po nátěru fasády bylo
zjištěno, že fasáda vykazuje množství nerovností a viditelných vad, i když zhotovitel
ujišťoval, že dojde k úspoře a výsledek bude dle očekávání. Práce na fasádě nebyly převzaty
a v současnosti se čeká na předělání prací, aby mohla být stavba řádně předána a
dokončena
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Miloslav Hantych, Markvartice
04/2017 – 08/2017
odvlhčení – 938 tis. Kč
fasáda – zatím neuzavřeno
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Odstranění omítek ve sklepě

Dokončení prací – sklep

Zásyp drenáže v chodníku Svojsíkova

Nová zádlažba chodníku Svojsíkova

Stav fasády před opravou

Nepřevzatá oprava fasády

3. Dům kultury – zajištění krovu severní části objektu
Na základě zjištěného dlouhodoběého zatékání do krovu v severní části objektu (nezjištěné
zatékání, neboť docházelo za podhledem do konstrukce krovu a stropu), byl vypracován
statický posudek pro odstranění a doplnění narušených částí krovu. Byly opraveny dvě plné
vazby, sloupky, zavětrovací pásky a vazný trám a také doplněná prkenná podlaha
demontovaná pro montážní práce.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

WAKOS, s.r.o., Rumburk
05 – 08/2017
141 tis. Kč
7

Vyhnilé (již neexistující) části krovu,

Shnilý krov

Doplněné neexistující části krovu

Prostor půdy po dokončení

4. Dům kultury – rekonstrukce kanalizační přípojky
Na přelomu roku 2015/2016 byla zjištěna havárie odkanalizování z Domu kultury Šluknov.
Po provedení předrealizační přípravy byla zhotovena nová kanalizační přípojka objektu,
která respektuje již navrženou kanalizační přípojku z navržené celkové revitalizace objektu.
Stávající nefunkční septik byl zrušen.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
10/2017 – 12/2017
154 tis. Kč

5. ZŠ Šluknov – oprava narušeného krovu východní věžičky čelního
průčelí
Obdobný problém jako na objektu Domu kultury byl objeven i na krovu východní věžičky ZŠ
J. Vohradského ve Šluknově. Na základě statického posouzení a návrhu byla akce
projednána se zástupci státní památkové péče a přistoupeno k opravě. Shnilé a chybějící
prvky krovu byly nahrazeny novými.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

WAKOS, s.r.o., Rumburk
10/2017 – 11/2017
50 tis. Kč

8

6. Výměna oken jižní fasády ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678,
Šluknov
Město Šluknov se ve spolupráci s vedením ZŠ Šluknov dohodlo na pokračování další části
celkové výměny oken objektu ZŠ J. Vohradského ve Šluknově. Výběrové řízení proběhlo již
na konci roku 2016, pro možnost získání zimní slevy. Celkově tak bylo v roce 2017
vyměněno dalších 28 oken a kromě auly a učebny fyziky, jsou tak již na čelní fasádě
vyměněna všechna okna. Do dnešního dne je již vyměněno 87 z 213 oken.
V další etapě se budou měnit okna na chodbách v přízemí.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Původní okno

SIOPS, spol. s r. o., Vilémov
11/2016 – 08/2017
1 mil. Kč

Nové okno

7. ZŠ J. Vohradského – úprava přístupu k tělocvičně
S ohledem na již nevyhovující stav venkovního přístupu k tělocvičně, byl realizován nový, ze
zámkové dlažby, došlo k odstranění betonového schodu pro imobilní přístup a došlo
k úpravě původní betonové plochy ke spojovacímu krčku – pro stojan na kola a záhon, který
byl ze strany učitelů ZŠ na podzim 2017 osázen.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
07/2017 – 08/2017
110 tis. Kč
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Demolice původních betonů

Nový přístup k tělocvičně

8. Stavební úpravy hřbitova – parkoviště a komunikace u kaple
Nejen obyvatelé Kreuzbergu během letošního roku zaznamenali stavební ruch v horní části
Karlovy ulice a u hřbitovní kaple. V květnu zahájilo město Šluknov první etapu rekonstrukce
hřbitova, na kterou byla loni zpracována projektová dokumentace. Ta spočívala v úpravě
stávajícího parkoviště v Karlově ulici, zkulturnění kontejnerového stání, vydláždění stávající
převážně kamenité komunikace až ke kapli, vybudování parkoviště u kaple a zřízení
bezbariérového přístupu do kaple. Potřebu akce si vyvolalo zejména nepříliš důstojné
prostřední pro návštěvníky posledních rozloučení (rozbahněné či rozpadlé přístupové cesty,
absence parkovacích míst a bariérový přístup).
Rekonstrukcí byly dosavadní závady odstraněny a celá lokalita získala příjemný vzhled ladící
s bezprostředně sousedícím Křížovým vrchem. V následujících letech budeme pokračovat
rekonstrukcí kaple samotné, opravou hřbitovní ulice a přístupu na hřbitov od města a na
závěr interiéry hřbitova samotného.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
05/2017 – 11/2017
2,95 mil. Kč

Vsakovací jáma dešťové kanalizace

Zřizování nové příjezdové komunikace
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Srovnání původního a nového stavu komunikace a parkoviště v pohledu z Karlovy ulice

9. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Karlova a Sokolská
Město Šluknov bylo loni velmi úspěšné v žádosti o dotace z Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra. Kromě již tradičního příspěvku na platy dvou asistentů prevence
kriminality jsme letos získali prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Karlova
a Sokolská a zřízení nového sportovního hřiště v ulici Budišínská.
V ulicích Karlova a Sokolská bylo vyměněno celkem 26 lamp veřejného osvětlení. Stávající
již dožilé a velmi nehospodárné lampy ze 70. let byly nahrazeny úspornými LED svítidly. Kdo
oběma ulicemi chodí ve večerních hodinách, jistě potvrdí obrovskou změnu, kterou tato
rekonstrukce pro osvětlenost lokality znamenala.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Původní lampy ze 70. let

10.

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2017 – 08/2017
764 tis. Kč
270 tis. Kč

Nové lampy s LED svítidly

Výměna garážových vrat hasičské stanice

V roce 2017 byla zahájena připravovaná rekonstrukce budov hasičské stanice, která slouží
společně profesionální jednotce HZS i členům SDH Šluknov. V první etapě bylo řešeno to,
co hasiče trápilo nejvíc, a sice stav a ovládání stávajících garážových vrat. Původní plechová
vrata byla již značně dožilá a navíc jejich otevírání a zavírání zpomalovalo výjezd hasičů
k zásahům. V souladu se zpracovanou projektovou dokumentací byla proto nahrazena
novými sekčními, plně automatizovanými a dálkově ovládanými vraty Hörmann.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Samat, Jiřetín pod Jedlovou
07/2017 – 08/2017
495 tis. Kč
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Porovnání starých a nových vrat

11.

Hasičská stanice s novými vraty

Výměna autobusových čekáren na terminálu

Již dlouho nás trápil stav dvojice dřevěných autobusových čekáren na terminálu u zámku,
které byly v posledních letech využívány ani ne pro čekání na autobusy jako spíše útočiště
nepřizpůsobivých občanů (zejména díky své neprůhlednosti a potemnělosti). Proto jsme
přistoupili k jejich výměně za čekárny prosklenné, které navíc designem lépe vyhovují
okolnímu veřejnému prostranství. První měsíce provozu ukázaly opodstatněnost akce – do
čekáren se po letech konečně vrátili cestující čekající na svůj spoj.
Zajímavostí je, že původní čekárny našly své nové místo, jelikož byly v poměrně dobrém
stavu a po dohodě s vedením města bylo rozhodnuto o jejich zachování na jiném místě.
Jedna čekárna byla přesunuta k Novému soudu a druhá pod vrch Jitrovník jakožto turistický
přístřešek na tomto pěkném vyhlídkovém místě.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Původní čekárna u zámku

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2017 – 07/2017
295 tis. Kč

Výkop základů pro novou čekárnu

12

Vzhled nové čekárny

Přesunutá čekárna k Novému soudu

12.

Čekárna jako turistický přístřešek

Oprava zdi za kuželnou

Začátkem roku 2017 jsme přistoupili k dlouho odkládané opravě zřícené zdi mezi kuželnou a
parkovištěm u Tesca. V rámci akce byla obnovena kamenná zeď z kyklopského zdiva,
včetně oplocení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
12/2016 – 03/2017
100 tis. Kč

13

V průběhu zdění

Nový vzhled zdi s oplocením

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 2017 jsme obdrželi
příspěvek ve výši 510 tis. Kč.

1. Dům kultury Šluknov – Revitalizace 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. Velká část štukové výzdoby byla zpevňována a doplňována. Mimo
obnovy fasády byla provedena oprava střechy, 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 2017.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

WAKOS, s.r.o., Rumburk
04/2017 – 09/2017
2,019 mil. Kč
0,92 mil. Kč
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Stav omítky před obnovou

Doplňování profilace říms

Parapety a oplechování podokenní římsy

15

Stav narušené omítky před doplněním

16

Detail narušení voluty nárožního pilastru před zpevněním a doplněním

17

Nárožní pilastr po doplnění a scelení

Barevné řešení štukových ozdob
18

Centrální část severní fasády po obnově

2. Dům kultury Šluknov – Oprava vstupních dveří a vrat průjezdu
V rámci probíhající revitalizace severní fasády Domu kultury bylo přikročeno i k opravě
vstupních dveří a vrat průjezdu. Tyto výplně jsou ještě původní ze začátku 20. století, což
bylo zejména na jejich spodních částech patrné – chybějící a uhnilé části, množství nátěrů a
omezená funkčnost. Křídla dveří i vrat byla demontána a v dílně odborně doplněna,
repasována, šopována a opatřena kvalitním krycím nátěrem.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Roman Tokarčík, Děčín
04 – 11/2017
277 tis. Kč

Chybějící okopnice a prorezlé části dveří

Prorezlá spodní část vrat

Doplněná spodní část dveří
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Vstupní dveře DK Šluknov po repasi

3. Křížová cesta Království – Obnova kaplí zastavení
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. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již
od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 14 jednotlivých zastavení
byla vybudována kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, kaple Kalvárie, kaple Božího
21

hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada. Na konci 90. let 20.
století byly zachráněny kaple zastavení a sochy před krádeží.
V roce 2017 byly v rámci pokračující celkové obnovy navráceny jednotlivé kaple zastavení.
Jednotlivé části byly očištěny, doplněny, hydrofobizovány a na místě sčepovány
s podkladními kameny. Kaple zastavení byly doplněny o křížky a obnoveny čísla zastavení.
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:

BcA. Miloš Kubišta, Krásná Lípa
05 – 09/2017
133 tis. Kč
92 tis. Kč

Očištění jednotlivých částí kaplí

Osazení na Křížové cestě Království

Očištěná, sčepovaná hydrofobizovaná kaple zastavení č. 2
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4. Oprava schodiště objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka (ZUŠ)
S ohledem na velmi špatný stav přístupového schodiště do ZUŠ Šluknov, byly v roce 2017
zahájeny práce na opravě schodišťového prostoru do 2. NP. Práce byly rozděleny na část
prostoru zádveří (k oční ordinaci), kde byly omítky velmi narušené dřívější vlhkostí a již
několikrát opravovány. Zde bylo přikročeno k zednické opravě stávajících omítek –
odstranění nesoudržných omítek, jejich doplnění a plošné přeštukování. Práce provedl p.
Jaroslav Sokol. V další, horní části schodiště byly původní sádrové omítky, které byly
v minulosti několikrát nevhodně přetřeny různými materiály, které bylo potřeba odstranit na
původní omítku, než bude přistoupeno k samotné opravě omítky. Další části zakázky bylo
odstranění dožilého linolea z kamenných stupňů schodiště. Práce byly objednány u BcA.
Miloše Kubišty, který se zdárně chopil obnově kamenného schodiště, ale u opravy omítek
došlo k neopodstatněnému prodlužování lhůty plnění, které vyústilo až ke zrušení smlouvy o
dílo a práci zdárně dokončil pan Martin Hercik z Království. Ve spodní části schodiště byly
odkryta původní výmalba, která byla zafixována, pořízena šablona a v budoucnosti by se
měla obnovit.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

viz článek
07/2017 – 12/2017
130 tis. Kč

Schodiště po stržení linolea před pískováním

Stav spodní části schodiště po obnově
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Schodišťový prostor po obnově omítek

5. T.G.Masaryka 638 (knihovna) – dláždění parkoviště
V prostoru kolem knihovny, kde sídlí i oční ordinace a ZUŠ nebyly žádné vhodné parkovací
plochy (pouze nezpevněné a na komunikacích). V roce 2017 bylo vydlážděno parkoviště za
objektem, které je využíváno zejména pro učitele LŠU, zaměstnance knihovny a pacienty
oční ordinace. Materiál byl zvolen žulová kostka, neboť se jedná o objekt nemovité kulturní
památky a všechny aspekty kolem jeho údržby a opravy musí být koordinovány tak, aby
výsledný stav byl v souladu se základní tezí památkového charakteru a vzhledu objektu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

původní stav

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
05/2016 – 08/2016
115 tis. Kč

pohled na vydlážděné parkoviště
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DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU
1. Zhotovení kopií reliéfů zastavení Křížové cesty Království
Město Šluknov přistoupilo v roce 2016 k celkové obnově Křížové cesty ve Šluknově. V roce
2017 se vracely zpět jednotlivé kaple zastavení, ze kterých se dochovaly i originální desky
s výjevy zastavení křížové cesty, které však nejdou vrátit zpět. Bylo dohodnuto, že se vyrobí
kopie. Při přípravě jejich výroby byla stanovena cena ve výši 25 tis. Kč/ks a obnáší tento
postup prací:
- oprava a doplnění originálu nedestruktivní formou
- zhotovení formy
- odlití formy
- očištění a opravy odlitku, lukoprén
- odlití kopie z pryskyřice
- kolorování kopie
- výroba dřevěného rámu s bezpečnostním sklem (Connex)
- doprava a osazení kopie a rámu
Na Křížové cestě v Království máme celkem 13 kaplí zastavení a úvodní zastavení –
Poslední večeře Páně. Pro financování byla vypsána sbírka a byli jsme velice mile
překvapeni, že do roka jsme sehnali sponzorství všech desek, které se budou osazovat
v prvé polovině roku 2018. Bližší informace na WEBu města Šluknov - http://www.mestosluknov.cz/cz/info/759-pamatky/6649-donator--sponzorstvi-vyroby-kopii-reliefu-zastavenikrizove-cesty-kralovstvi.html Donátoři jsou shodně z ČR i ze SRN. Děkujeme
Zhotovitel akce:
Realizace:
Náklady akce:

Dřevofinal Knazovič, Rumburk
07/2017 – /2018
350 tis. Kč

Podkladní deska (záda) + lukoprenová forma
25

Originál desky + kopie s nedokončeným kolorováním

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
1. Rekonstrukce sídliště Šluknov
Město Šluknov obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a
rozšíření chodníků na sídlišti. Stávající chodníky byly již v dezolátním stavy (zcela rozpadlé
asfaltové a betonové povrchy), a tak byly nahrazena novými povrchy ze zámkové dlažby.
V rámci akce byla rovněž kompletně vyspravena (či spíše přestavěna, protože došlo ke
změně směrového i výškového uspořádání) stávající příjezdová komunikace z ulice 17.
listopadu, která byla již roky v havarijním stavu. Na jaře pak bude obnoven asfaltový povrch i
ve zbytku sídliště, čímž bude stávající etapa rekonstrukce sídliště dokončena.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
09/2017 – 12/2017
7,50 mil. Kč
2,481 mil. Kč

Původní stav komunikace a chodníků

Zahájení prací

26

Asfaltování nové komunikace

Nový chodník v ulici 17. Listopadu

2. Rekonstrukce komunikace v Království (pod kaplí Nejsvětější trojice)
V létě byla přívalovým deštěm fatálně poškozena komunikace v Království k rodinným
domům pod kapličkou Nejsvětější trojice. Po domluvě s pojišťovnou již nebyl obnovován
původní štěrkový povrch, který by při dalším větším dešti byl opět poškozen, ale na srovnaný
povrch byla položena vrstva asfaltu, která má výrazně větší životnost a pro obyvatele lokality
bude jízda i pohyb po komunikaci výrazně příjemnější.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Původní stav komunikace

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
11/2017
338 tis. Kč

Po asfaltování
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3. Stezka pro pěší po hrázi Olexova rybníka
Na základě podnětu členů zastupitelstva města a ve spolupráci s rodinou Karlových, která
rekonstruuje Olexův rybník (Balaton) v Rožanech, byla v průběhu léta na hrázi rybníka
zřízena hrázová cesta o délce 300 metrů, která umožní pěším (a v současné době, dokud
ještě není dokončena cyklostezka, i cyklistům) bezpečný pohyb podél jinak velmi úzké a
frekventované krajské silnice směrem k hraničnímu přechodu do SRN. V rámci akce bylo
rekonstruováno i veřejné osvětlení, které kromě hlavní silnice osvětluje i cestu. V příštím
roce bude stezka (doposud se štěrkovým povrchem) upravena pokládkou zámkové dlažby.
V této souvislosti bychom rádi poděkovali rodině Karlových nejen za vzornou součinnost při
realizaci akce, ale zejména za úsilí, které rodina vyvinula při obnově rybníka, jež v letošním
roce měla být dovedena do zdárného konce.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2017 – 09/2017
300 tis. Kč

Původní stav hráze

Stezka ve výstavbě
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Stávající konečný stav stezky (do budoucna by měla být s povrchem ze zámkové dlažby)

4. Rekonstrukce živičného povrchu v ulici Přemyslova
V souladu se schváleným rozpočtem byla provedena celoplošná pokládka asfaltu v celé
délce ulice Přemyslova, která završila již delší dobu trvající rekonstrukci kanalizace a
vodovodu ze strany Severočeské vodárenské společnosti a opravu zatrubněného potoka ze
Zezuláku realizované městem. Pozitivním faktem je, že s SVS se podařilo domluvit pro
město výhodné podmínky spolupodílení se na platbě za asfaltové povrchy.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
05/2017 – 07/2017
242 tis. Kč

Původní stav povrchu ulice

V průběhu asfaltování
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Nový živičný povrch komunikace

5. Oprava dláždění v ulici Smetanova
Jak bylo v minulosti představiteli města přislíbeno, po dokončení úpravy náměstí
pokračujeme s opravami ulic směřujícími od náměstí dále do centra. Patrně v nejhorším
stavu byla až do května ulice Smetanova, konkrétní její zadní část, kdy byla původní žulová
dlažba překryta popraskaným asfaltem. Ten byl odstraněn, až překvapivě velmi zachovalá
kamenná dlažba přeskládána a očištěna a vyrovnány uliční vpusti. Za velmi přívětivou cenu
tak bylo dosaženo zcela nového vzhledu této dlouhodobě zanedbané ulice. Nutno
poznamenat, že původně měla být ulice přeskládána celá (v rámci akce měly být odstraněny
všechny nerovnosti), nicméně vzhledem k plánované rekonstrukce kanalizace ze strany
Severočeských vodovodů a kanalizací by bylo nehospodárné vynakládat větší prostředky na
komplexní opravu, když bude ulice během následujících dvou let opětovně rozkopána.
Stávající opravu tak prosím berte jako provizorní.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
04/2017 – 05/2017
233 tis. Kč
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Původní stav ulice

V průběhu prací

Obnovená původní dlažba

6. Obnova povrchu v Husově ulici
V Husově ulici obdobně jako v Přemyslově ulici byla v roce 2017 prováděna rekonstrukce
vodovodu a kanalizace. Stejně jako v případě Přemyslovy ulice jsme využili probíhající
investiční akce Severočeské vodárenské společnosti a za výhodných podmínek investovali
do zcela nového povrchu v této ulici, včetně výměny uličních vpustí.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

SaM Silnice a mosty Děčín, Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
10/2017 – 11/2017
190 tis. Kč
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Původní stav ulice

Příprava podkladu pro asfaltování

Nový živičný povrch

7. Oprava mostků v Císařském
K již tradičním každoročním akcím patří opravy mostů, mostků a propustků, kterých má
město ve správě mnoho desítek. Pravidelně při tom využíváme akcí Povodí Ohře, které
postupně opravuje koryta vodních toků ve Šluknově, v součinnosti s nimiž provádíme opravy
našich staveb. V roce 2017 jsme dokončili opravy celkem 4 mostků v Císařském (již
v minulosti několikrát odloženou opravu mostku u Teen Challenge, dále u č. p. 8, č. e. 70
a č. e. 14).
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
12/2016 – 05/2017
1,514 mil. Kč (z toho v roce 2017 profinancováno 1032 tis. Kč)
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Provizorní přemostění po provedení demolice

Nový mostek pod Teen Challenge
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Příprava na betonáž

Nový mostek u č. p. 14 v Císařském

8. Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka v Císařském a v ulici Na
Příkopě
V průběhu oprav koryta Šluknovského potoka bylo opraveno a doplněno i zábradlí v délce
200 metrů tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb na poměrně úzké komunikaci Potoční
a dále do Císařského. Další lokalitou, kde bylo zábradlí rekonstruováno, byla komunikace Na
Příkopě.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Zábradlí v Potoční ulici

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
12/2016 – 03/2017
272 tis. Kč

Zábradlí v ulici Na Příkopě
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9. Oprava komunikace v Novém Hraběcí
Již několikátým rokem jsme pokračovali v postupných opravách městské komunikace v
Novém Hraběcí, kde byl vyspraven kritický úsek na hrázi rybníka propojující dvě hlavní
komunikace v této místní části. V letošním roce budeme s opravou městské komunikace
v lokalitě pokračovat.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2017 – 07/2017
147 tis. Kč

Porovnání stavu komunikace před opravou a po opravě

10. Oprava výtluků v asfaltových komunikacích ve městě
Jako reakce na krušnější zimu, po které zůstaly na řadě komunikací výtluky, byla na jaře
realizována lokální výsprava výtluků na asfaltových komunikacích ve vlastnictví města. Ve
spolupráci s městskou policí byla vytipována nejkritičtější místa, která byla lokálně
vyspravena. Vzhledem k omezenému rozpočtu města na opravy komunikací se pochopitelně
nepovedlo opravit vše, ale rádi bychom na příští rok prosadili do rozpočtu vyšší částku.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
05/2017 – 06/2017
149 tis. Kč

11. Dílčí opravy komunikací ve městě
Vedle několika větších akcí byla v roce 2017 řada oprav převážně štěrkových komunikací, a
to napříč všemi katastry.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2016
835 tis. Kč
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Nová štěrková komunikace v Císařském

12. Pasport mostků ve vlastnictví města Šluknov
Město je vlastníkem 95 mostů po celém katastru, přičemž přibližně třetina byla v posledních
10 letech opravena. Zbytek je v různém stavu opotřebení, avšak doposud nemáme
zpracován pasport, na základě kterého by bylo komplexně možné plánovat opravy.
Zhotovený pasport se tak stal základním dokumentem, na základě kterého bude možné
stanovit priority a harmonogram oprav konkrétních mostních objektů.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
08/2017 – 12/2017
165 tis. Kč

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
1. Sportovní hřiště Budišínská
V roce 2017 obdrželo město Šluknov dotaci na zřízení sportovního hřiště nad veřejným
dětským hřištěm v Budišínské ulici. V rámci stavby byl celý areál oplocen, instalována
ochranná síť (plot) mezi jednotlivými částmi areálu, srovnán pozemek, zhotovena terénní
lavice v zadní části a dodány fotbalové branky a odpadkové koše. Areál je veřejně přístupný.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
08/2017 – 11/2017
721 tis. Kč
240 tis. Kč
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Vstupní branka a brána

Sportoviště s brankou a terénní lavicí

Spodní fotbalová branka + ochranná síť

2. Výměna palisád dětských hřišť Lužická a Sokolská
Postupem času uhnily instalované dřevěné palisády dětských hřišť Lužická a Sokolská a
rozhodlo se o jejich výměně za betonové, aby byla zajištěna dlouhodobá údržba a také
stabilita dřevěného oplocení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
05/2017 – 11/2017
235 tis. Kč
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Nové bet. palisády dětského hřiště Sokolská a Lužická

3. Dětské hřiště „Císařský“
Město Šluknov na základě množství podnětů na zřízení dětského hřiště v místní části
Císařský vytipovalo v území plochu pro vybudování nového dětského hřiště. Svojí polohou
i současným využíváním byl stanoven pozemek 2680/2 v k. ú. Císařský (pořádá se zde
pálení čarodejnic). V roce 2016 bylo provedeno základní srovnání pozemku (odstranění
zbořeniště, nálety a skládky) a z obdrženého daru od ČEZu zakoupeny 3 dětské herní prvky
v hodnotě 60 tis. Kč. V roce 2017 bylo hřiště dokončeno. Najdeme zde prolézačku Bábovka,
skluzavku Mamut, Dvojhoupačku, pružinové houpadlo koník, lavičky a odpadkový koš.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dar:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Hřiště hrou s. r. o.
11/2016 – 06/2017
600 tis. Kč (v roce 2017 proinvestováno 460 tis. Kč)
60 tis. Kč

Dětské hřiště Císařský
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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.
Jako nutný podklad pro zahájení prací na této schválené změně ÚP Šluknov bylo
vyhotoveno zpracovatelkou ÚP Šluknov Ing. arch. Jitkou Fikarovou Doplňující průzkumy a
rozbory ÚP Šluknov, které řeší veškeré limity v území. Jedná se o nutný podklad pro
zpracování požadovaných změn v území. V roce 2017 byly zahájeny práce na zpracování
Změny č. 1 ÚP Šluknov. Proběhlo společné jednání, kde se k návrhu změny vyjadřovali
dotčené orgány, okolní obce a správci infrastruktury. Po zapracování stanovisek a
připomínek byl upravená návrh projednán s nadřízeným orgánem územního plánování –
Krajským úřadem. V současnosti se připravuje veřejné projednání, které předchází
vyhotovení čistopisu, zpracování právního stavu územně plánovací dokumentace a jejímu
vydání.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice
08/2016 – /2018
248 tis. Kč

Výřez Hlavního výkresu k veřejnému projednání Změny č. 1 ÚP Šluknov

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
1. PD – Revitalizace kaple Žaláře Krista 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 2018.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
10/2017 – 11/2017
54 tis Kč

39

2. PD – pasporty objektů č.p. 4, 6, 284, 209 a 638, Šluknov
S ohledem na nedochování původních projektů některých městských domů a jejich
přestaveb, nechalo město zpracovat pasporty objektů pro zanesení jejich stávajícího využití
a prostorového uspořádání - Smetanova 4 a 6, Budišínská 209 a 284 a T.G.Masaryka 638.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Jan Hošek, Mikulášovice
06/2017 – 11/2017
93 tis Kč

3. Architektonická studie Revitalizace areálu bývalého pivovaru Sladovny Šluknov a pivovarských sklepů
Město Šluknov po provedení zabezpečovacích pracích na objektu sladovny zadalo
vypracování architektonickou studii objektu, aby se vyřešily otázky a všechny aspekty
ohledně využitelnosti a reálnosti obnovy objektu sladovny, včetně vazeb na okolí. Součástí
studie je i vizualizace navržené obnovy sladovny i jejího okolí.
A s čím můžeme v objektu po realizaci počítat? Restaurace 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 a zpřístupnění stávajících sklepů bývalého pivovaru. Prostorově se řeší objekt
sladovny – č.p. 645, bývalá úřadovna – č.p. 648 a prostor bývalých pivovarských sklepů –
pozemek mezi Tescem a Šluknovským zámkem.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
04/2017 – 09/2017
374 tis Kč

Vizualizace návrhu restaurace

Vizualizace návrhu venkovní terasy
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Vizualizace architektonického návrhu přestavby sladovny

4. 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.
Do současnosti se tak nechávala zpracovávat územní studie, dokumentace pro územní
rozhodnutí a nyní i dokumentace pro stavební povolení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
04/2017 – 08/2018
472 tis. Kč
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Situace 1. etapy zastavovacího plánu Jihozápad – 29 RD

5. Rekonstrukce autobusové zastávky Benar, Šluknov
Autobusová zastávka Benar (za přejezdem směr Království) je dopravně špatně řešená
a autobus zde staví bezprostředně před zatáčkou, kde při předjíždění hrozí kolize
s protijedoucími vozidly. PD řeší přesunutí této zastávky na druhou stranu komunikace, kde
vznikne obousměrná zastávka mimo komunikaci a zároveň se bude řešit úprava nynější
napojovací široké delty ul. Tovární.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
09/2016 – 02/2018
147 tis Kč (z toho v roce 2017 investováno 120 tis. Kč)
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Výkres nového řešení křižovatky a zastávky

6. Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-Rožany
Stávající cyklostezka v Rožanech má jednak špatný technický stav a dále pak neřeší
dopravní napojení na další cyklostezky, či bezpečné vyústění do komunikace. Ve středu
Rožan pak vede i po značně nebezpečných úsecích.
Z těchto důvodů přikročilo město ke zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci
stávající cyklostezky, úpravu jejího trasování v centru Rožan a hlavně propojení na
cyklostezky na pomezí státní hranice ČR-SRN. PD řeší technické řešení, VO, odpočinková
místa apod.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. arch. Jan Ritter
08/2016 – 07/2018
340 tis Kč (v roce 2017 investováno 195 tis. Kč)
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Rozsah cyklostezky v mapě

7. 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 bude závislá na případné
dotaci.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt, Rumburk
03/2017 – 04/2018
543 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 399 tis. Kč)
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3D návrh budoucího využití

8. Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy
Novotného, Šluknov
Na základě vyhotovené architektonické studie revitalizace celého Areálu městského stadionu
Slávy Novotného ve Šluknově, přikročilo město Šluknov ke zpracování projektové
dokumentace řešící revitalizaci objektu tribuny, včetně přilehlého okolí. Objekt v současnosti
nesplňuje energetické požadavky na provozování budov – objekt je nezateplený, stará
netěsná okna, vytápění elektrickými přímotopy, apod. Revitalizací objektu dojde jednak ke
snížení provozních nákladů objektu, ale dle návrhu dojde k vestavbě kuželny, která bude
splňovat současné požadavky pro provozování kuželkářských drah – ve Šluknově působí
velmi dobrý kuželkářský oddíl. Dále dojde k úpravě šaten fotbalistů, kdy se obnovuje sociální
zařízení, úprava sauny a vzniká nový klub pro občerstvení sportovců , fanoušků i
návštěvníků.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

S.A.W. Consulting, s.r.o., Varnsdorf
03/2017 – 04/2018
312 tis Kč (v roce 2017 proinvestováno 242 tis. Kč)

Navržené 2. NP s kuželkářskými dráhami a klubem + pohled na tribunu
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9. Studie využitelnosti Sokolovny – T.G.Masaryka 638, Šluknov
Dalším objektem, který nemá využitý svůj potenciál je objekt sokolovny – jeho zadní části. Ze
studie vzešlo využití pro víceúčelový společenský sál a v horní části (nad úrovní bývalého
ochozu) by pak mohly vzniknout učebny LŠU, které se dnes nachází v dosti nevyhovujících
horních prostorách knihovny.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
07/2017 – 09/2017
45 tis Kč

Návrh společenského sálu

10.

Revitalizace volnočasového areálu na Židovském vrchu

Na Židovském vrchu se nachází tréninkové fotbalové hřiště, a okolo pak neudržovaný
prostor skýtající potenciál lesoparku a odpočinku. Byla zpracována dokumentace pro obnovu
fotbalového tréninkového hřiště a zpřístupnění lesoparku, pro odpočinek s umístěním
několika dětských herních prvků, naučné stezky a vybudování vyhlídky na město Šluknov.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
03/2017 – 09/2017
97 tis. Kč

46

Celková situace

11. 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
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 1,401 mil. Kč)
3,173 mil. Kč
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Ukázka výstupu – návrh poldru

12.

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
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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 2017 investováno 266 tis. Kč)

Půdorys třídící linky

13.

Výstavba přestupního terminálu Šluknov

Zastupitelstvo města v roce 2016 schválilo architektonickou studii řešení přednádražního
prostoru, jehož stav (zejména ulice Nádražní) již dlouhodobě trápí nejen vedení, ale i občany
města. ORŽP v souladu s ní připravil do návrhu rozpočtu prostředky na vypracování
projektové dokumentace, která by řešila celý prostor stávající Nádražní ulice od křižovatky
s ulicí TGM a prostoru před nádražím. Projektová dokumentace řeší následující tématické
okruhy: Úprava stávající komunikace ulice Nádražní, Úprava křižovatky Nádražní/T.G.
Masaryka, Parkovací plochy, Komunikace pro pěší a cyklisty, Dešťová kanalizace, Veřejné
osvětlení. V současné době je projekt dokončován a čekáme na vyhlášení výzvy z programu
IROP, ze kterého byla realizace byla financována.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt, Rumburk
03/2017 – 12/2017
248 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 230 tis. Kč)
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14. Zkvalitnění výuky přírodopisu ZŠ Vohradského a vybudování
bezbariérového přístupu ZŠ Žižkova
V rámci pokračujících investic do školských budov byla zhotovena projektová dokumentace
na modernizaci učebny přírodopisu v hlavní budově ZŠ J. Vohradského (nejen stavební
úpravy, ale i zcela nové vybavení) a zřízení bezbariérového přístupu do budovy ZŠ Žižkova,
v jejímž rámci bude upraven celý stávající nevzhledný hlavní vstup z ulice, rekonstruovány
chodby a sociální zařízení a bývalý školnický byt přestavěn na školní poradenské pracoviště.
Již v únoru 2017 bylo na projekt požádáno o dotaci z IROP, avšak dodnes ze strany
poskytovatele k jejímu vyhodnocení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

15.

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
12/2016 – 03/2017
260 tis. Kč

Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Dr. M. Horákové

Již dlouhodobě řešíme výstavbu a rekonstrukci chodníků podél hlavních komunikací ve
městě, kde je největší ohrožení chodců projíždějícími automobily. Stavba sítě chodníků se
pomalu chýlí ke konci, a tak již řešíme i méně frekventované komunikace. Jednou z nich je i
ulice Dr. M. Horákové, kde je připravena rekonstrukce stávajícího historického chodníku a
jeho prodloužení až na křižovatku s ulici K. H. Borovského. Realizačně by akce měla
proběhnout v roce 2019.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

16.

ProProjekt, Rumburk
03/2017 – 10/2017
114 tis. Kč

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. V loňském roce
byla zhotovena studie, která prokázala realizovatelnost tohoto řešení a na kterou v letošním
roce naváže vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

17.

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
03/2017 – 12/2017
148 tis. Kč

Dokončení chodníku na Rumburské ulici

Výstavbou nového objektu chráněného bydlení v rámci transformace ÚSP Lobendava a
zprovozněním kempu u Bobřího rybníka se výrazně zvýšil pohyb pěších i v této části
Rumburské ulici. Jako reakci jsme proto připravili projektovou dokumentaci na dostavbu
poslední části chodníku – od restaurace Bohemia k železničnímu přejezdu. Na akci je již
požádáno o dotaci a pokud bude úspěšná, bude stavba realizována ještě v letošním roce.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

ProProjekt, Rumburk
03/2017 – 12/2017
110 tis. Kč ( z toho v roce 2017 investováno 95 tis. Kč)
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Situační výkres chodníku

MĚSTSKÁ ZELEŇ
1. Dokončení revitalizace parku na Rumburské ulici
Nejvýznamnější akcí v oblasti městské zeleně bylo dokončení obnovy parku na Rumburské
ulici. Touto poslední etapou dva roky trvající realizace bylo vysázení bohatě kvetoucího
záhonu ve svahu nad panelovými domy.
Projekt se bohužel setkal se značně rozporuplnými reakcemi obyvatel přiléhajících
panelových domů, z nichž někteří prosazovali výrazně větší zachování stávající zeleně,
někteří by naopak preferovali park téměř bez stromů. V takovém případě pochopitelně nelze
vyhovět všem. Realizace vychází z návrhu zahradního a krajinářského architekta a plně
respektuje stávající standardy výsadby a péče o městkou zeleň. Plně věříme, že provedené
práce ocení zejména budoucí generace, pro které je primárně nová zeleň zakládána.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Původní stav svahu v parku

UNILES, a. s., Rumburk
04/2017 – 06/2017
134 tis. Kč

Příprava záhonu odplevelením
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Zakůrovaná keřová výsadba

2. Obnova alejí Karlova údolí
Karlovo údolí v loňském roce začalo ožívat díky novým vlastníkům, manželům Bilinským.
Město Šluknov také přispělo svou trochou do mlýna, a sice dokončením obnovy alejí
vedoucích ke Karlovu údolí, kdy byly dosázeny stávající lipové a jasanové aleje v původní
kompozici a zcela odstraněny náletové dřeviny.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Jakub Tichý, Chomutov
03/2017 – 06/2017
129 tis. Kč

Odstranění náletů z průběhu aleje

Dosadba dřevin u zámečku
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Dosadba lip u příjezdové cesty z hlavní silnice

3. Obnova zeleně u DPS u nádraží
Nejvýraznější akcí byla obnova zeleně u DPS u nádraží, kde byla stávající nevyhovující a
poněkud chaotická zeleň odstraněna a provedena nová výsadba v duchu ostatních ploch
zeleně ve městě. Prozatím se jedná o první etapu, kdy bylo obnoveno stromové patro, na
jaře bude pak akce dokončena výsadbou patra keřového. Pevně věříme, až i přes počáteční
nedůvěru obyvatel DPS budou občané žijící v lokalitě (a nejen ti) s výslednou úpravou
spokojeni.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UNILES, a. s., Rumburk
10/2017 – 05/2018
180 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 128 tis. Kč)
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Návrh výsadby

Realizace výsadby dřevin
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4. Ošetření památných stromů
Stejně jako v předchozích letech jsme získali 100% dotaci od Ministerstva životního prostředí
na realizaci odborného ošetření památných stromů na katastru města. Celkem bylo ošetřeno
5 stromů Javor klen a lípa v Království, Körnerův dub v Tyršově ulici, Líska turecká na
Rumburské a Dub u býv. školy v Novém Hraběcí.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Miloslav Wach
06/2017 – 09/2017
46 tis. Kč

Ošetřená lípa v Království

5. Přírodní zahrada v MŠ Svojsíkova
Významným zkrášlením prošla doposud nevyužitá část zahrady v MŠ Svojsíkova u loni
opraveného zahradního domku. Ta byla na základě návrhu učitelek MŠ jako přírodní
zahrada s pocitovým chodníkem, vrbovým tunelem a keřovými bludišti, které dětičky
dovedou k pěti bylinkovým záhonům.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Uniles, a. s., Rumburk
04/2017 – 05/2017
42 tis. Kč
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Zahrada po ukončení realizace

6. Dílčí výsadby zeleně na katastru města
Rok 2017 byl až na výše zmíněné větší akce na výsadby rostlin velmi chudý (rozpočet byl
oproti minulým létům poměrně omezen a zaměřili jsme se spíše na kvalitní údržbu
v minulosti vysazených rostlin). Téměř všechny níže realizované výsadby jsou pouze
náhrada v minulosti uhynulých či zničených dřevin a bohužel musím zkonstatovat, že jich
bylo poměrně hodně, přičemž zejména vandalismus na dřevinách v posledních dvou letech
stále stoupá.
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či neperspektivních.
Celkem jich v roce 2017 bylo pokáceno 126, všechny v souladu se zpracovaným pasportem
zeleně.
V roce 2017 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů:
· Alej T. G. M. u kolejí (opětovná výsadba v minulosti již 3x zlomeného javoru a
dosadba keřů)
· Divadlo mladých (dosadba kaštanu)
· Penny market (dosadba uhynulé babyky)
· Hřiště Budišínská (výsadba vajgélie)
· Zámecký park (dosadba uhynulého dubu červeného)
· Křížek na TGM (dosadba keřů)
· Parčík u nádraží (výsadba buku a rhododendronu jako náhrada za v minulosti
uhynulé)
· Na Hrázi (náhradní výsadba dvou v minulosti skácených jírovců)
· Terminál (náhrada uhynulého hlohu)
· Hvězda (náhrada za javor odstraněný při rekonstrukci vodovodu)
· Hřbitov (náhrada lípy vysazené v rámci celkové revitalizace)
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·

Dosadby ve 3 krajinných alejích vysazených v letech 2014 – 2015 (Knížecí, Fukov,
Království)

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UNILES, a. s., Rumburk
04/2017 – 11/2017
130 tis. Kč

7. Odborné ošetření dřevin ve městě
Díky vyšší částce v rozpočtu města a fungujícímu Ekologického fondu bylo možné i v roce
2017 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 7 dřevin (Zahrada MŠ Svojsíkova,
Císařský pod Teen Challenge).
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Miloslav Wach
03/2017 – 11/2017
50 tis. Kč

8. Zahradnické, udržovací a úklidové práce
V průběhu roku 2017 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici při pomocných
zahradnických, udržovacích a úklidových pracích a nutno konstatovat, že za minimálních
nákladů byla práce paní Zítkové velikým přínosem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2017
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 2017 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.
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-

-

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 2017 vyprodukovali občané města celkem 3.382,83 t odpadů, což je o 436,17 t méně
než v roce 2016.
5700 osob
Z toho:
porovnání s rokem 2016
Odpady z domácností
1.366,08 t (239,66kg/os/rok, resp.19,97kg/os/měsíc) + 24,97
Objemný odpad
302,34 t
(53,04kg/os/rok, resp. 4,4 kg/os/měsíc) - 19,39
Papír
200,49 t
(35,17kg/os/rok, resp.2,9 kg/os/měsíc)
- 59,18
Kompozitní obaly (tetra-pack)
0,36 t
(0,06 kg/os/rok, 0,005 kg/os/měsíc
- 0,15
Barevné sklo
43,92 t
(7,71 kg/os/rok, resp. 0,64 kg/os/měsíc)
+7,66
Bílé sklo
17,55 t
(3,32 kg/os/rok, resp. 0,28 kg/os/měsíc) + 1,35
Plast
74,02 t
(12,99 kg/os/rok, resp. 1,08 kg/os/měsíc) + 7,26
Biologicky rozložitelný odpad 473,53 t
(83,07 kg/os/rok, resp. 6,92 kg/os/měsíc)+308,56
Kovy
395,40 t
(69,37 kg/os/rok, resp.5,78kg/os/měsíc) +95,07
Textil
11,64 t
(2,04 kg/os/rok, resp. 0,17 kg/os/měsíc) - 1,55
Uliční smetky
14,07 t
(2,46 kg/os/rok, resp. 0,21 kg/os/měsíc)
Stavební suť
458,19 t
(80,38kg/os/rok, resp. 6,70kg/os/měsíc)
Ostatní odpady vytříděné
23,89 t
(4,19 kg/os/rok, resp. 0,35 Kg/os/měsíc)
ve sběrném dvoře
NÁDOBY
Ve Šluknově bylo v roce 2017 průměrně sváženo celkem 1.689 ks svozových nádob
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 53 ks
kontejnerů o objemu 1100 litrů.
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2017 pronajímalo celkem
1.450 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 2017 jich
bylo vydáno 863 ks.
V roce 2017 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se
zapojilo 264 občanů, mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz probíhal
od dubna do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 3.870 nádob.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
V roce 2017 bylo ve městě vyčleněno 27 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“ –
místa, kde jsou usazeny kontejnery na tříděný odpad. Téměř ve všech jsou umístěny 3
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komodity odpadů – papír, sklo, plast. Na 13 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo.
Celkem je rozmístěno 122 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.
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 2017 občané užívali již 264 ks těchto
nádob. Sebráno bylo celkem 473,53 tun bioodpadů z domácnosti.
Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno
1077 tun.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Na území města Šluknova jsou rozmístěny kontejnery, kam občané mohou odložit drobná
elektrozařízení, např. fény, mixery, rádia, strojky, elektronické hračky apod., kterých se
hodlají zbavit. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Asekol, a. s. a města Šluknova (kontejnery
s logem Elektrowinu).
Malé kontejnery 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 3.652,00 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 21.555 kg.

SBĚR TEXTILU
V roce 2017 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 2017 občané vytřídili 11.641,00
kg textilu což je o téměř 1,55 tuny méně než v loňském roce.

SOUTĚŽ
Ve školním roce 2016 - 2017 probíhal v Základní škole J. Vohradského 14. 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.
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Ve školním roce 2016 - 2017 žáci prvního stupně sebrali 155.457 ks pet lahví, tj. 2.750 kg
ve 1597 pytlích.
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 3. A, druhé místo obsadila Natálie
Gendráčová také ze 3. A a na třetím místě byl David Josef Zadina z 1. A. V soutěži tříd se na
prvním místě umístila třída 3. A, druhá byla 1. B a třetí 5. C.

Vítězná 3. A

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město
V měsíci dubnu od 08. do 24. dubna 2017 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 několik desítek „uklízečů“. Na nižší účasti se letos podepsalo dlouho
trvající nevlídné počasí.
Odvoz odpadů zajistily Technické služby ve Šluknově. Náklady na likvidaci odpadů na
skládkách hradí Město Šluknov, které celou akci zaštítilo.
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Ukliďme Česko – zapojili se také klienti Teen Challenge

A malí skauti
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FINANCOVÁNÍ
NÁKLADY
zaokrouhleno, s DPH

Svoz komunálních odpadů
4 103.485,47 Kč
Nájem nádob na komunální odpad
223.514,90 Kč
Svoz tříděného odpadu
560.246,65 Kč
Nájem nádob na tříděný odpad
56.918,40 Kč
Svoz nádob s bioodpadem
191.371,50 Kč
Sběrný dvůr - likvidace odpadů
551.480,01 Kč
Sběrný dvůr – (obsluha, manipulace)
418.562,90 Kč
Likvidace černých skládek
11.035,55 Kč
Černé skládky – (svoz, manipulace)
32.694,20 Kč
Koše
36.738,45 Kč
Koše – (obsluha, doprava, manipulace)
300.017,04 Kč
Pneumatiky
56.299,70 Kč
Pneumatiky – (obsluha, manipulace, doprava) 41.106,12 Kč
Nebezpečné odpady
68.161,92 Kč
Soutěž ve sběru
30.000,00 Kč
Odměny partnerským firmám

15.715,00 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
EKO-KOM a.s. odměna za třídění
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)
poplatek od ostatních původců odpadu
za využívání systému obce (celkem)

2.670.113,00 Kč
569.613,00 Kč
48.347,00 Kč
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 2017 vydal Odbor rozvoje a životního prostředí 107 rybářských lístků.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1. Městské studny
V roce 2017 byly dne 24.04 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 výraznému zhoršení. Nutno podotknout, že studna se nachází v těsné
blízkosti vodního toku Rožanský potok a lze usuzovat, že v případě větších srážek dojde
k průsaku vod povrchových právě do studny. V Kunraticích u Šluknova dopadl rozbor téměř
stejně jako v roce předchozím. U studny v Království nejsou výsledky dokonalé, ale jsou
výrazně lepší než v roce předešlém a na Královce se mírně zvýšilo množství koliformních
bakterií. Důvodem ne vždy dobrých výsledků je především malý odběr a tím pádem živná
půda pro mikroby.
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Město Šluknov ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově vybudovalo v roce
2017 zastřešení studánky u cesty u vojenského prostoru u jiříkovské silnice.

Zastřešení studánky

2. Vodní nádrže a vodní toky
Rekonstrukce Pivovarského rybníka
Město Šluknov po několika vyjednáváních získalo od Českého rybářského svazu Pivovarský
rybník pod zámeckým parkem, a proto mohlo přistoupit i připravované rekonstrukci tak, aby
se rybník stal reprezentativním místem, funkčně i esteticky propojeným se zámeckým
parkem. Práce byly rozděleny na 4 stavební objekty – rekonstrukce hráze, úprava vpusti a
výusti, úpravu břehů nádrže a rekonstrukce cesty podél zámecké zdi. Po dokončení
realizace bylo okolí osazeno mobiliářem (lavičky, koše), zhotoven ohniště na tradiční pálení
čarodějnic a v roce 2018 bude akce dokončena rekonstrukci veřejného osvětlení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Josef Aulický, Děčín
09/2016 – 05/2017
2,940 mil. Kč (včetně nákupu rybníku a projektu, z toho v roce
2017 profinancováno 1.346 mil. Kč)
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Zřízení přístupových schodů

Přítok a zakládání cesty

Dokončený a napuštěný rybník
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Nový mobiliář

Rekonstrukce rybníka Zezuláku
Druhou problematickou nádrží ve vlastnictví města Šluknov je Zezulák včetně náhonu
a zatrubněného potoka, který z něj vyúsťuje. Ve špatném stavu jsou všechny tři objekty
včetně rybníka samotného. V roce 2017 jsme řešili jak stav zatrubněného potoka, kde byla
ve spolupráci s SČVaK a SVS (tyto subjekty zde realizovaly rekonstrukci kanalizace a
vodovodu) opravena poslední část potoka v Přemyslově ulici. Současně pokračovaly
přípravu projektové práce na rekonstrukce celého rybníka, včetně náhonu a vybudování
nového havarijního přelivu, který by v případě přívalových či dlouhotrvajících dešťů odváděl
vodu přímo do Stříbrnohorského potoka. Bohužel úspěšné dokončení projektu je v současné
době nejisté z důvodu nesouhlasu s realizací akce ze strany vlastníků pozemku, přes který
by měl být veden klíčový odpad z havarijního přelivu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov (zatrubněný potok), Jaromír Maděra
(PD)
03/2017 – 06/2017 a 12/2016 – 01/2018
726 tis. Kč (685 tis. Kč oprava potoka a 41 tis. Kč PD)

65

Výkop rýhy pro trubní vedení

Nátokový objekt pro vody stahující se z luk

Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP
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