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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV  

ZA ROK 2014 
Úvodní slovo 
 
Odbor rozvoje a životního prostředí předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2014. 
Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem MěÚ Šluknov a v souladu 
se schváleným rozpočtem na rok 2014. 
 
Na akcích uvedených ve zpráv ě pracovali pracovníci odboru ve složení: 
 
Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí odboru 
Bc. Michal Bušek – referent (investice, územní plánování, památková péče) 
Božena Naňáková – referent (odpadové hospodářství, vodní hospodářství) 
Mgr. Martin Chroust – referent (městská zeleň) 
Zdeněk Polesný – referent investice, silniční hospodářství, místní komunikace) 
 
Odbor zajistil p říjmy do rozpo čtu v rozsahu (poplatky za ve řejné prostranství, dotace): 
 
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství         123.669,00 
4213 Investiční transfery ze státních fondů      1.382.257,03 
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  18.066.869,98 
4222 Investiční přijaté transfery od krajů            300.000,00 
Celkem p říjmy v K č        19.872.796,01 
 
Na akce byly čerpány finan ční prost ředky v rámci schváleného rozpo čtu v celkovém 
rozsahu: 
 
§ 2212 Silnice          2.350.537,80 
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací      7.324.930,00 
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy              36.206,30 
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě              44.415,00 
§ 2310 Pitná voda                 37.697,80 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod           104.715,00 
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků              30.250,00 
§ 3111 Předškolní zařízení (zateplení MŠ)       3.324.158,20 
§ 3113 Základní škola (zateplení tělocvičny, reko zázemí těl.)    5.500.460,48 
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (opravy,investice)    1.523.555,06 
§ 3330 Transfery reg, církvím             145.000,00  
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)         127.417,00 
§ 3635 Územní plánování (ÚS)             114.950,00 
§ 3639 Komunál. Služby, územní rozvoj (nám., veřej.prostr.)     1.145.989,00 
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů            103.962,00 
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       5.206.725,00 
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          605.202,00 
§ 3726 Využívání a znešk. Ostatních odpadů (SD, kompostárna)  15.938.170,00 
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      1.076.831,95 
Celkem výdaje v K č        47.741.172,59 
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 INVESTICE 
 

1. Zateplení mate řské školy ul. Žižkova 1032 – Rekonstrukce fasády  
2. etapa (dokon čení zateplení fasád + zateplení st řechy) 

   
Město Šluknov obdrželo dotaci z Operačního programu Životního prostředí a byla 
spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního rozpočtu ČR. Po proběhlém 
výběrovém řízení bylo přikročeno k realizace akce, kdy se dosáhlo dozateplení celého 
obvodového pláště s novou fasádou, zhotovení drenáže okolo objektu, zateplení střechy 
s novou živičnou krytinou a nový hromosvod. Přidanou hodnotou je pak nový asfaltový 
povrch k zásobovací rampě hospodářského pavilonu školky. Akce navázala na výměnu oken 
a zateplení severní fasády z roku 2012. 
Akce byla realizována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zateplení fasády 
firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk a dokumentací zateplení střechy zpracovanou Ing. Huškem 
z Děčína.  
S ohledem na dopracování problémových míst do rozpočtu i projektové dokumentace 
zjištěných při realizaci I. etapy nedošlo při akci k žádných vícepracím. 
  
Zhotovitel akce:   firma Hantych Miloslav, Markvartice 
Realizace:   08/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  3,15 mil. Kč  
   z toho dotace:      EU 2,325 mil Kč, SFŽP ČR 0,137 mil Kč 
 

    
fasáda po instalaci zateplení         fasáda u vstupu po dokončení 
 

2. Zateplení t ělocvi čny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 
Šluknov  

 
Na tuto akci město Šluknov taktéž obdrželo dotaci z Operačního programu Životního 
prostředí a byla spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního rozpočtu ČR. 
Předmětem akce byla zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, 
kompletní výměna dožilých oken a dveří za nová plastová a zateplení střechy s novou 
krytinou tvořenou hydroizolační fólií. Na střeše pak byl instalován nový hromosvod, okapy  
a žlaby. Tyto práce byly provedeny i na spojovacím krčku, který byl navíc ze strany dvora 
odizolován od zemní vlhkosti a barva fasády byla zvolena v sytějším odstínu. 
Vícenákladem stavby byla hydroizolace spojovacího krčku a oplechování spodní části 
přesahu střechy pro zakrytí výztuh a vazníků. 
  
Zhotovitel akce:   STAMO spol. s r.o., Děčín  
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Realizace:   07/2014 – 11/2014  
Profinancování akce:  3,34 mil. Kč  
   z toho dotace:   EU 2,207 mil Kč, SFŽP ČR 0,129 mil Kč 
   

  
instalace kontaktního zatepl. systému       fasáda po dokončení 

3. Rekonstrukce zázemí t ělocvi čny ZŠ J. Vohradského, Šluknov    
 
Rekonstrukce zázemí tělocvičny byla akcí domluvenou mezi vedením města a ZŠ 
J. Vohradského za účelem obnovy stávajících šaten, sprch, chodeb, kabinetu TV  
a sociálního zařízení. Práce se dotýkaly kompletní výměny instalací (vodovod, napojení na 
kanalizaci, elektroinstalace a vzduchotechnika), podhledů, stěn i podlah. Dveře a osvětlení 
byly vyměněny za nové. 
Na akci byla poskytnuta dotace hejtmana Ústeckého kraje. 
 
Zhotovitel akce:   S+K Stavební servis s.r.o, Rumburk  
Realizace:   07/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  1,9 mil. Kč  
   z toho dotace:  0,3 mil. Kč 

  
šatna chlapců po dokončení       chodba spojovacího krčku 
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4. Kompostárna Šluknov – stavební část 
 
Na základě obdržené dotace z Operačního programu životního prostředí vystavělo město 
Šluknov první kompostárnu ve Šluknovském výběžku i celém regionu. Stavba se nalézá na 
pozemku bývalé deponie uhelných skladů za nádražím (pod kovošrotem), který byl 
v minulých letech místem četných černých skládek. Maximální roční kapacita zařízení 
je 2500 t a město Šluknov bude schopno v dostatečné kvalitě umožnit třídění BIO odpadu. 
Tato služba bude umožněna i okolním obcím. 
Areál obsahuje tyto části: administrativní objekt s 3 garážemi pro nákladní techniku, příjezd 
s váhou a parkovištěm, dále pak asfaltovou plochou pro samotné kompostování se sběrnou 
jímkou pro balastní a výluhové vody a ve spodní části prostor pro hotový kompost. Celý areál 
je oplocen a budou jej spravovat Technické služby Šluknov spol. s.r.o. a budou vytvořena 2 
pracovní místa. 
 
 
Zhotovitel akce:   SIOPS spol. s r.o. Vilémov u Šluknova 
Realizace:   07/2014 – 3/2015 
Profinancování akce:  10 mil. Kč  
   z toho dotace:    9,24 mil. Kč 
 

   
Vjezd, váha a administrativní budova s garážemi  asfaltová plocha pro kompostování 
 

   
interiér garáží           interiér kanceláře 
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kompostárna – příjezd 
 
 

Kompostárna Šluknov – technologická část 
 
Technika pro provoz kompostárny byla pořízena taktéž přes dotaci z Operačního programu 
životního prostředí a jedná se o prostředky nutné pro řádný chod kompostárny, aby byl 
podpořen správný proces kompostování BIO odpadu. Jedná se o dodávku kolového traktoru 
s čelním nakladačem a lopatou – ZETOR PROXIMA 90, samochodný překopávač INTEC 
VCH – 20, homogenizér s drapákem – ZAGO ECOCOMPACT – K 09 SD a rotační síto TS 
1000 D. 
Pro svoz bio odpadů z domácnosti obdržely Technické služby Šluknov dotaci z OPŽP - 
Separace a svoz bioodpadů ve městě Šluknov, na pořízení svozového auta a 600 ks nádob 
na bioodpad z domácností (hnědá popelnice o objemu 240 l). 
 
Dodavatel akce:   PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Ústí nad Labem 
Realizace:   08/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  5,83 mil. Kč  
   z toho dotace:  5,39 mil. Kč  
 

  
traktor ZETOR PROXIMA 90         překopávač INTEC VCH – 20 
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homogenizér ZAGO ECOCOMPACT       rotační síto TS 1000 D 
 
 
Zařízení pro svoz BIO odpadů z domácností: 
 
Dodavatel akce:   HANES s.r.o. Praha 
Realizace:   10/2014 
Profinancování akce:  4,39 mil. Kč  
   z toho dotace:  2,94 mil. Kč  
 

 
VOLVO FL 280 
 

 
 
 



8 
 

5. Výměna oken Mate řské školy Svojsíkova č. p. 352 
 
S ohledem na skutečnost, že byla stávající okna objektu MŠ Svojsíkova již za svojí životností 
a mnohdy i funkčností, bylo přikročeno k jejich výměně. Po proběhlých jednáních 
s pracovníky památkové péče, byl dohodnut tvar a typ okna – eurookno v nástřiku hnědé 
lazury s izolačním trojsklem, splňující vyšší tepelně izolační vlastnosti, jako kompenzace za 
nemožnost instalace tepelné izolace vnějších zdí objektu. 
 
Zhotovitel akce:   4business s.r.o. 
Realizace:   07/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  880 tis. Kč 
 

   
částečná výměna okna jižní fasády        objekt MŠ Svojsíkova 352 po dokončení 
 

6. Infrastruktura pro 3RD a 1BD v lokalit ě U Toposu, Šluknov 
 
Po značně dlouhém úsilí se podařilo získat stavební povolení na akci Infrastruktura pro 3 RD 
a 1 BD v lokalitě U Toposu, Šluknov, která řeší inženýrské sítě pro území pod bývalou 
ubytovnou vedle Villy ART. V rámci akce se řeší plynové přípojky, rekonstrukce části 
kanalizačního řadu a nový kanalizační řad a nový vodovodní řad. Inženýrské sítě budou 
sloužit pro pobídky města na výstavbu nových 3 rodinných domů a také pro již vznikající 
bytový dům „na půli cesty“ pro ÚSP Lobendava. 
 
Zhotovitel akce:   Stavební firma Bardzák s.r.o. 
Realizace:   10/2014 – 03/2015 
Profinancování akce:  1,21 mil. Kč (v roce 2014 – 0,37 mil. Kč) 
 

   
koordinační situace stavby         instalace hydrantu na nový vodovod 
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7. Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahn ění zámecké nádrže 
v parku  

 
Vzhledem ke skutečnosti, že zámecký park je jedním z nejucelenějších prvků zeleně  
ve městě, navštěvují jej mnozí návštěvníci a konají se zde i svatební obřady, bylo 
rozhodnuto o revitalizaci nádrže ve spodní části parku. Akcí dojde k vybudování nové opěrné 
zdi a požeráku, odbahnění a srovnání břehu nádrže 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2014 – 04/2015 
Profinancování akce:  697 tis. Kč (v roce 2014 proinvestováno 421 tis. Kč) 
 

   
základ zdi a požeráku         částečné odbahnění nádrže 
 
 
 

PAMÁTKY 
 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2014 
 

Město Šluknov má vyhlášenou 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. 
V roce 2014 se prováděly tyto akce: 
 

1. Zámecký park Šluknov – zákrytové desky a hlavice  ohradní zdi 
  
Na opěrné zdi zámeckého parku podél komunikaci T. G. Masaryka (naproti objektu Střední 
lesnické školy Šluknov) byly již velmi poničené zákrytové desky a ozdobné hlavice. Když 
odmyslíme jejich nevhodný materiál – beton, tak i jejich velmi špatný stav podnítil navržení 
nových prvků. Realizace byla pojata i změnou materiálu – nebo spíše návratem k historicky 
původnímu kameni, a to místní žule. Prvky byly zhotoveny v Kamenoprůmyslových závodech 
Šluknov. Prvky nyní zkrášlují rušnou ulici. 

 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  440 tis. Kč 
       z toho dotace:  187 tis. Kč 
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   původní stav    nový stav   instalace ozdobné hlavice 
 

 
        celkový pohled na dokončenou stavbu 
 

2.  Šluknovský zámek – stavební úpravy části sklepa 
 
Pro pokračování dokončení obnovy sklepa Šluknovského zámku byly provedeny práce  
na opravě místnosti č. 0.07 a 0.08 ve sklepě. Stavebními pracemi byly vybourány novodobé 
betonové podlahy, proveden nový podkladní beton, hydroizolace, položena historizující 
cihelná dlažba, opraveny narušené omítky, malby, provedeny rozvody elektroinstalace  
a osvětlení místnosti, provedeno odvětrání místností (snížení vlhkosti). 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  311 tis. Kč 
      z toho dotace:  118 tis. Kč 
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místnost po opravě 

3. Restaurování vitráže č. 5 kostela sv. Václava, Šluknov  
 
V roce 2014 byla dokončena 2. etapa restaurování vitráží, a to obnovou vitráže č.5 (jižní 
průčelí, 1. okno zleva). Vitráž byla rozebrána, vyměněna poničená, nebo nevhodně doplněná 
skla, včetně malby, vyměněná nosná konstrukce, opravená větračka a nové vyskládání 
vitráže do olověné sítě. Opravou byly odstraněny nejvíce narušená okna v objektu kostela 
sv. Václava. 

 
Zhotovitel akce:   Ateliér Mitvalský, Brno  
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  237 tis. Kč (Římskokatolická farnost Šluknov) 
     z toho dotace:  118 tis. Kč z MK ČR + 24 tis. Kč příspěvek města Šluknov  

 

 
část zrestaurované vitráže 
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4. Venkovská usedlost – Försterova č. p. 181 – obnova st řechy  
 
Vlastník nemovité kulturní památky si zažádal o příspěvek na obnovu střechy objektu a po 
vyřízení podkladů a schválení byl v roce 2014 přiznána dotace MK ČR a příspěvek města 
Šluknov.  
Akcí byla obnovena břidlicová střecha objektu a opraveny nadstřešní části komínů.‘ 
 
Zhotovitel akce:   PLATON s.r.o., Šluknov  
Realizace:   09/2014 – 12/2014 
Profinancování akce:  409 tis. Kč 
     z toho dotace:  144 tis. Kč z MK ČR + 45 tis. Kč příspěvek města Šluknov 
 

 
objekt po obnově střechy 
 
 

DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 
 

1. Obnova Mariiny kapli čky v Císa řském (pod Partyzánem)  
 
Za finanční podpory Nadace VIA a ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních 
Čech z České Lípy, realizovalo město Šluknov opravu kapličky v tomto rozsahu: oprava 
svislých stěn, obnova krovu a střešní krytiny, doplnění vnitřních i vnějších omítek, výsadba  
5 ks lip velkolistých a úprava okolí kaple, vč. posezení.  
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 Teen Challenge 
International ČR – Šluknov. 
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Zhotovitel akce:   Ing. Král, Mladá Boleslav 
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  165 tis. Kč 
     z toho dotace:    50 tis. Kč   
 

  
        původní stav                              stav po opravě   
 

2. Obnova k říže a doprovodné zelen ě v ul. T. G. Masaryka  
 
Obnova křížku mohla být realizována díky finanční podpoře Ústecké komunitní nadace  
– příspěvek z oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov, z prostředků společnosti 
CENTROPOL ENERGY, a. s. Spoluprací s městem realizoval spolek Kulturní sdružení 
občanů německé národnosti ČR o. s. ze Šluknova opravu křížku v tomto rozsahu: očištění  
a hydrofobizace žulového soklu a předstupňů, obnova původního nápisu, oprava a doplnění 
kovových částí kříže, obnova postav světců včetně jejich výmalby, arboristický zásah na 
stávající lípě velkolisté, výsadba nové lípy do míst již neexistující druhé lípy a úprava okolí 
křížku, vč. infotabule. K obnově značně přispěli kameník Pavel Jiřena, kovář Josef Hercík  
a malíř Jiří Petrnoušek. 
 
Realizace:   06/2014 – 12/2014 
Profinancování akce:  42,5 tis. Kč 

z toho dotace: 34 tis. Kč (+ doplatek spolku Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti ČR o. s. ze Šluknova) 
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  původní stav křížku      stav po obnově 
 
 
 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 

1. Oprava mostku u restaurace Rožanka 
 

Jednalo se o rekonstrukci mostku přes potok Dřevíč u restaurace Rožanka, který byl vlivem 
přívalového deště poškozen a současně jeho nízký průtočný profil způsoboval pravidelné 
vylévání toku z koryta při přívalových deštích, které jsou z důvodu globální klimatické změny, 
bohužel čím dál častějším jevem. Práce provedla v první polovině roku firma SaM silnice 
mosty Děčín a.s. a výsledným dílem byl zcela nový mostek s několikanásobně větším 
průtočným profilem, jakožto i terénní úpravy koryta, které by měly vyřešit zdejší problém s 
bleskovými povodněmi. Přívalové deště, které přišly během letních měsíců, mostek zvládl 
bez problémů a vyřešil problém obyvatel sousedních domů, jejichž domy a zahrady byly 
pravidelně zaplavovány. 
 
Zhotovitel akce:   SaM silnice a mosty Děčín, a.s. 
Realizace:   11/2013 – 05/2014 
Profinancování akce:  1,015 mil. Kč  
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Stav před opravou                                         Nový mostek 
 

2.  Oprava propustku na Královce 
 
V tomto roce bylo nutné zrekonstruovat propustek při vjezdu na Královku. Po přívalovém 
dešti zůstal propustek ve zcela havarijním stavu, kdy se zcela rozpadla stávající kamenná 
opěrná zeď, a hrozilo sesunutí komunikace. Především díky provozu lesní techniky 
dopravující dřevo z lesa nad Královkou. Zhotovitel díla provedl celkovou demolici propustku 
a byl vystaven zcela nový propustek, který bude schopen odolat i průjezdům těžké techniky. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   3/2014 – 07/2014 
Profinancování akce:  1,103 mil. Kč  
 

   
Stav před rekonstrukcí                                   Stav po rekonstrukci 
 

3. Oprava povrchu komunikace u Šluknovského zámku   
 
Město Šluknov se rozhodlo vzhledem k špatnému povrchu komunikace u spodní brány 
k opravě tohoto povrchu ze štěrkodrti. Nový povrch byl odstraněn a nahrazen novým 
povrchem ze žulové dlažby včetně nových podkladních vrstev a odvodnění této komunikace.      
 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   04/2014 – 05/2014 
Profinancování akce:  374 tis. Kč  
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    Dokončená stavba 

 
 

4. Výstavba odstavných stání a chodníku v ul. Žižko va   
 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti v okolí Mateřské školy a Základní školy v ulici Žižkova se 
Město Šluknov rozhodlo k výstavbě chodníku a odstavných parkovacích stání včetně 
nasvětlení chodníku a místa pro přecházení. Při výstavbě chodníku a odstavných stání byla 
provedena i oprava stávajícího oplocení tenisových kurtů a sportoviště. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   08/2014 – 09/2014 
Profinancování akce:  1,656 mil Kč  
 

   
Parkovací stání                                                Nově vybudovaný chodník 
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5. Rekonstrukce nám ěstí ve Šluknov ě – I. etapa   
 

Akci bylo nutné rozdělit na 2 etapy. 1. etapou je rekonstrukce spodní části náměstí včetně 
zeleně, prostor před radnicí a chodník od stavebního úřadu až k pěší zóně. Cílem této stavby 
je především zklidnění dopravy na náměstí Míru, vytvoření klidové zóny pro občany města a 
také ochrana bezpečnosti občanů pohybujících se po náměstí. Stávající chodníky byly ve 
špatném stavu a nebyly upraveny pro imobilní občany, pro které byl pohyb po náměstí Míru 
skoro nemožný. Stávající zpevněné plochy byly místy nebezpečné pro provoz vozidly a dále 
úplně chyběla místa pro bezpečné přecházení chodců přes komunikace. Veškeré prvky 
městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše a okrasné zábrany podél chodníku 
budou v historickém stylu, kombinace dřeva a litiny. Taktéž i sloupy veřejného osvětlení ve 
středu náměstí budou v historickém stylu. 
 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2014 – 07/2015 
Profinancování akce:  10,948 mil Kč (z toho v roce 2014  2,562 mil Kč) 
 
 

 
                 První část po rekonstrukci 
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6. Úprava ve řejného prostranství (studánka Císa řský) 
 
Vzhledem ke zvýšenému počtu stížností ze strany občanů na špatný technický stav 
zpevněné plochy v okolí studánky v Císařském bylo městem Šluknov rozhodnuto o úpravě 
celého prostoru v okolí studánky. Rekonstrukcí byla upravena celá plocha včetně 
podkladních vrstev komunikace, odvodnění této plochy a byla zřízena 3 parkovací místa pro 
osobní automobily. V okolí studánky bude v roce 2015 osázena zeleň a keře. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2014 – 04/2015 
Profinancování akce:  639 tis. Kč (z toho v roce 2014 548 tis. Kč) 
 

 
 
 

7. Rekonstrukce zábradlí v Zeyerov ě ulici 
 
Z důvodu provedeného bezpečnostního auditu a vzhledem k zvýšenému pohybu osob  
a vozidel blízko Stříbrného potoka bylo nutné provést opravu již nefunkčního a místy 
rozpadlého zábradlí v ulici Zeyerova. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  139 tis. Kč 
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8. Úprava zpevn ěných ploch u garáží 
 
Již v minulosti byly zpevněné plochy u garáží jedním z důvodu stížnosti místních občanů  
a zpevněné plochy byly vybudovány bez řádného odvodnění, kdy všechny dešťové vody ze 
střech vybudovaných garáží jsou svedeny před objekty na zpevněnou plochy bylo nutné tyto 
plochy odvodnit opravit štěrkový povrch před garážemi. První část úpravy zpevněných ploch 
byla provedena odstraněním vrchní vrstvy štěrku a nahrazením nových, dále došlo k instalaci 
2 ks ocelových svodnic, aby se zabránilo přitékání povrchových vod na zpevněné plochy. 
Další úpravy budou následovat v dalších letech. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  184 tis. Kč 

 
 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
V roce 2014 bylo zadáno zpracování územní studie „Jihozápad“, řešící zástavbu území 
města za rybníkem Zezulák. Řešená lokalita zahrnuje multifunkční využití – plochy pro 
bydlení, plochy smíšené obytné, a plochy veřejné a ochranné zeleně. Město realizací 
navrženého řešení bude mít nabídku výstavby 60ti nových rodinných domů.  
Vypracovaná územní studie je k nahlédnutí na webu města: 
http://www.mesto-sluknov.cz/cz/1073-uzemni-studie-pro-rozvojovou-lokalitu-
%84jihozapad%93-sluknov.html 
  
 
Zhotovitel akce:   CTN-INFO s.r.o. Děčín 
Realizace:   03/2014 – 10/2014 
Profinancování:  115 tis. Kč 
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 územní studie Jihozápad 

 
 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, 
SPORTOVIŠTĚ 
 

1. Legalizace a oprava d ětských h řišť v ul. Lužická a Sokolská  
 
S ohledem na skutečnost, že se v minulosti realizovala nějaká dětská hřiště, tak i přes 
skutečnost, že se i původní prvky dětského hřiště nalézaly, jednalo se o nepovolené stavby. 
Z tohoto důvodu byly zpracovány projektové dokumentace k dodatečným povolením staveb, 
které řešily všechny aspekty platných zákonů a norem a hřiště byly upraveny – prohloubeny 
dopadové zóny okolo herních prvků a nad dělící palisády pak instalaci dřevěného oplocení. 
Stávající prvky pak byly přetřeny. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   06/2014 – 09/2014 
Profinancování akce:  88 tis. Kč 
 

   
dětské hřiště – Sokolská ul.    - Lužická ul. 
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2. Úprava sportovního h řišt ě – oprava tréninkové zdi  

 
Město Šluknov ve spolupráci s Technickými službami Šluknov s.r.o. (dále jen „TS“), jako 
provozovatelem sportovního hřiště ve Šluknově přistoupili k opravě tréninkové zdi, aby 
mohla i nadále sloužit svému účelu – možnost trénování a pilování techniky sportovních 
odvětví, ale také i jako lákadlo pro nové a začínající sportovce i děti. V roce 2015 ba měl být 
osazen u části zdi i koš na košíkovou. 
Samotnou zeď opravili zaměstnanci TS ve své režii, asfaltovou plochu před zdí  pak 
v součinnosti s dodavatelem SaM s.r.o. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  121 tis. Kč 
 

   
 

3. Úprava sportovního h řišt ě – výstavba beachvolejbalového h řišt ě 
 
Město Šluknov vyšlo vstříc nové nabídce na poli sportovního vyžití ve Šluknově a rozhodlo o 
výstavbě beachvolejbalového hřiště. Toto vzniklo místo 1 spodního antukového hřiště na 
stadionu (u tréninkové zdi) a od roku 2015 by mělo být v provozu pro veřejnost (systém 
rezervací jako na využívání tenisových kurtů) 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  290 tis. Kč 
 

   
odtěžení antuky stávajícího kurtu       pokládka geotextílie a pískování 
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hřiště po dokončení 
 

 
PROJEKTY 
 

1. Rekonstrukce nám ěstí Míru ve Šluknov ě 
 
V letošním roce byla zadána a zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci náměstí 
Míru ve Šluknově – I. Etapa, která spočívá v úpravě chodníků, bezpečného přecházení 
chodců a imobilních občanů po náměstí, dojde k výměně lamp veřejného osvětlení za lampy 
v historickém stylu pro nasvětlení chodníků. Změny dozná taktéž zeleň na náměstí Míru, kdy 
dojde k odstranění již dožívajících hlohů a nahrazení novými stromy.  
 
Zhotovitel akce:   PROPROJEKT s.r.o. Rumburk  
Realizace:   02/2014 – 05/2014 
Profinancování akce:   244. tis Kč 
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2. Rekonstrukce M ěÚ Šluknov – PD radnice 
 
V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace řešící kompletní obnovu objektu 
radnice s využitím i půdního prostoru. Požadavkem bylo i řešení využitelnosti objektu pro 
všechny odbory a zaměstnance tak, aby byly všichni v jednom objektu. PD řeší jak 
dispoziční úpravy, tak i opravu narušené statiky stropů, krovu, vlhkost stěn, obnovu oken a 
imobilní přístupy. 
 
Zhotovitel akce:   Mulitechnik – divize II, spol. s r.o. Chomutov  
Realizace:   10/2013 – dosud 2/2015 
Náklady PD: 542 tis. dosud neprofinancováno, PD předána se zpožděním 

(prodlení firmy – sankce)  

 

3. Rekonstrukce fasády MŠ Svojsíkova 355, Šluknov  
 

Pro účely plánovaného zateplení obvodového pláště objektu Mateřské školy v ul. Svojsíkova, 
bylo zadáno zpracování projektové dokumentace řešící instalaci kontaktního zateplovacího 
systému polystyrenem, zateplení půdy a výměnu oken. 
 
Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 
Realizace:   04/2014 – 06/2014 
Profinancování akce:  99 tis. Kč 
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MĚSTSKÁ ZELEŇ 
 

1. Revitalizace zelen ě VKP Křížový vrch ve Šluknov ě 
 

V roce 2014 byl zahájen doposud největší projekt týkající se obnovy veřejné zeleně, jaký se 
ve Šluknově uskutečnil. Na základě projektu zpracovaného v roce 2013 zahradní 
architektkou Ing. Ivou Jaburkovou byly po obdržení o rozhodnutí dotace z Operačního 
programu životní prostředí započaty práce na regeneraci největší plochy zeleně ve městě – 
Křížovém vrchu spolu s přilehlým hřbitovem.  
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 je i úplná likvidace rozsáhlých ploch náletů, 
které v průběhu let zcela zneprůchodnily část mezi hřbitovem a křížovou cestou.  
V rámci akce došlo v roce 2014 k ošetření celkem 121 stromů v prostoru Křížového vrchu i 
hřbitova, odstranění náletových dřevin (včetně kořenů) z plochy 6.441 m2 a pokácení 90 
poškozených stromů v prostoru Křížového vrchu. V roce 2015 bude pokračovat kácení 
v prostoru hřbitova a kompletní výsadba celkem 200 nových stromů. 
 
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 558 tis. Kč) 

z toho dotace:  1,22 mil. Kč 
 

 
Lesopark zarostlý náletovými dřevinami       Prostor za hřbitovem po odstranění náletů 
 

2. Výsadba ovocné aleje na Knížecí 
 
Projekt, který byl financován z Nadace ČEZ, byl zaměřen na navracení ovocných stromů  
do naší krajiny, kam před válkou neodmyslitelně patřily a za dob socialismu byly zejména při 
nesmyslném scelování pozemků odstraňovány.  
Jako první krok pro navracení ovocných stromů do krajiny byla vybrána více než 3 kilometry 
dlouhá polní cesta spojující Šluknov s osadou Knížecí. V rámci projektu bylo vysázeno 
celkem 180 ovocných dřevin tradičních odrůd (jabloně, hrušně, třešně, švestky) a sázení se 
v listopadu zúčastnili i občané Šluknova. 
 
Zhotovitel akce: zaměstnanci VPP města Šluknov za pomoci Technických 

služeb Šluknov a pana Petra Houdka (dodavatelé dřevin školky 
Obříství, Kunovice, Uherský Ostroh) 

Realizace:    10/2014 – 11/2014 
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Profinancování akce:  158 tis. Kč 
 z toho dotace:  158 tis. Kč 
 

  
Starostka Šluknova sází svou jabloň     Celkový pohled na část aleje 
 

3. Úprava bývalého h řbitova na Fukov ě 
 

Město Šluknov v roce 2014 pokračovalo ve spolupráci s německou stranou na postupné 
přeměně zapomenuté a zničené obce Fukov na pietní místo. Projekt, který podpořil Česko-
německý fond budoucnosti, byl zaměřen na úpravu jednoho z posledních částečně 
dochovaných reliktů bývalé obce – hřbitova, který stával v sousedství kostela odstřeleného 
v roce 1960.  
V rámci úpravy byly odstraněny původní poškozené lípy a náletové dřeviny, plocha hřbitova 
srovnána, dozděna poničená zeď, zaset parkový trávník, vysazeno 28 mladých lip dle 
původní kompozice a pietně připomenuta původní křížová cesta. Hřbitov byl znovu vysvěcen 
18. července při tradičním setkání rodáků za účasti více než 200 lidí. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   03/2014 – 07/2014 
Profinancování akce:  439 tis. Kč 
     z toho dotace:  200 tis. Kč  
 

  
Zanedbaná plocha bývalého hřbitova    Finální stav 
 

4. Ošetření památných strom ů ve městě Šluknov 2014 
 

Za podpory Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny připravilo 
v rámci Programu péče o krajinu město Šluknov menší projekt na ošetření celkem 6 
památných stromů na svém katastru. Ošetřena byla Lípa ve Svojsíkově ulici u Domova 
důchodců, Javorová brána, Lípa pod zastávkou v Císařském, Lípa pod kostelem 
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v Království, Lípa u Starého mlýna v Rožanech a Lípa v Nové vsi. U všech lip byl proveden 
zdravotní řez, u některých z nich byly vyměněny bezpečností vazby bránící rozlomení 
koruny.  
 
Zhotovitel akce:  Ondřej Jančárek, Čelákovice 
Realizace:   06/2014 – 07/2014 
Profinancování akce:  41 tis. Kč 
     z toho dotace:  41 tis. Kč 
 

   
Arboristé při práci v koruně      Lípa ve Svojsíkově ulici 
 

5. Pasport zelen ě a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích 
města Šluknov 
 

Z dotačního titulu Program zeleň do měst a jejich okolí je v letech 2014 – 2015 zhotovován 
pasport zeleně a inventarizace dřevin. Smyslem akce je pořízení základního dokumentu pro 
správce veřejné zeleně ve městě, který by měl výrazně zefektivnit péči o travnaté plochy 
v celém katastru a zároveň pomoci získat přehled o několika tisících dřevin rostoucích na 
veřejných prostranstvích. Díky tomu by měly být předem vytipovány stromy, které mohou být 
díky svému zdravotnímu stavu případnou hrozbou a je nutné je nechat ošetřit či skácet. 
 
Zhotovitel akce:   HRDLIČKA, spol. s r. o., Praha 
Realizace:    09/2014 – 06/2015 
Profinancování akce:   648 tis. Kč (v roce 2014 investováno 217 tis. Kč) 

z toho dotace:  518 tis. Kč 
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Ukázka výstupu z pasportu zeleně           Ukázka inventarizace dřevin 
 

6. Ošetření nejstaršího stromu historického centra Šluknov 
 

V rámci programu Zdravé stromy pro zítřek, který poskytuje možnost bezplatného 
ukázkového odborného ošetření stromu, byla mezi 20 dřevinami po celé republice vybrána 
na návrh ORŽP i lípa u hasičské zbrojnice, která je v současně době nejstarším stromem 
rostoucím v centru města a zároveň posledním reliktem původní aleje vedoucí z náměstí 
k zámku. Certifikovaní arboristé na lípě provedli tvarovací řez, který je nutné kvůli poškození 
stromu v 90. letech udržovat i v budoucnu. Při jeho opakování lze starou lípu na svém 
stanovišti zachovat i po několik desítek let. 
 

Zhotovitel akce:  Martin Jiránek, Ústí nad Labem, Jakub Tichý, Chomutov 
Realizace:    3/2014 
Profinancování akce:  5,5 tis. Kč 
Z toho dotace:   4,4 tis. Kč 
 

¨  
Příprava před akcí          Arborista Martin Jiránek při práci 
 

7. Dílčí výsadby zelen ě na katastru m ěsta 
 

V uplynulém roce byly opět výrazně rozšířeny plochy veřejné zeleně ve městě a lze říci, že 
se jednalo o jeden z vůbec nejvýznamnějších roků. Kromě již zmíněných větších akcí 
z dotačních titulů bylo současně z vlastních prostředků ve městě vysazeno 29 stromů  
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a téměř 600 keřů. Přestože se v řadě případů jednalo o doplnění stávajících vegetačních 
prvků, které vlivem extrémně suchého roku uschly či byly zničeny, byly založeny i plochy 
zcela nové (za zmínku stojí 1. etapa revitalizace zeleně zahrady ZŠ v Žižkově ulici či 
výsadba krátké aleje červeně kvetoucích kaštanů v ulici Na hrázi).  
 
Důležitým počinem bylo i založení Ekologického fondu města, do kterého mohou místo 
přímé realizace náhradních výsadeb za kácené dřeviny organizace a občané vkládat 
příspěvky na jejich realizaci městem Šluknov. Za první rok existence EF bylo takto získáno 
téměř 60.000 Kč, které byly využity na ošetření dřevin a realizaci některý sadových úprav ve 
městě (např. již zmíněná ZŠ Žižkova a či náves v Císařském). 
 
O údržbu veřejné zeleně se v roce 2014 kromě pracovníků Technických služeb Šluknov, 
spol. s r. o., kteří pro město provádějí zejména sekání trávy a kácení dřevin, podílelo 
zejména 14 pracovnic VPP, které mohlo město zaměstnat na základě dotace 
zprostředkované Úřadem práce. Na veřejných prostranstvích bylo letos skáceno celkem 106 
stromů. Na tomto vysokém čísle má podíl již zmíněná revitalizace zeleně na Křížovém vrchu, 
v jejímž průběhu již bylo skáceno 90 stromů. 
 
V roce 2014 byly realizovány tyto výsadby strom ů či keřů: 
 
Nový DPS pod nám ěstím  (dokončení sadových úprav výsadbou keřů okolo nového altánu) 
V Království pod Stelmaš čukem  (náhradní výsadba javoru za v minulosti skácený) 
V Královce u studny  (výsadba tří dubů jako součást zkulturnění plochy u veřejné studny) 
Veřejné záchodky na nám ěstí  (výsadba keřů k odclonění záchodů od prostoru náměstí) 
Kostel sv. Václava  (dosadba 4 lip k doplnění nové sadové úpravy) 
Zahrada MŠ Svojsíkova  (nový živý plůtek u dětského hřiště) 
Nádražní ulice  (dosadba jednoho stromu jako ukončení nové jasanové aleje) 
Lužická ulice  (dokončení zcela nové úpravy okolo bytových domů) 
Zahrada MŠ Žižkova  (dokončení živého plůtku u vstupní cesty) 
Terminál  (dosadba tůje k vstupní aleji k zámku a dosadba tisů k autobusové zastávce) 
Jídelna  (dosadba živého plotu a náhrada uhynulé babyky) 
Stará DPS  (dosadba mochen a výsadba okrasné třešně na základě přání obyvatel DPS) 
Parčík u nádraží  (výsadba červeného buku a dvou bobkovišní) 
Schiller ův pomník na K řížovém vrchu  (přesazení darovaných azalek) 
Náměstí  (podsadba javorů babyk půdokryvnými keři) 
Zahrada ZŠ Žižkova  (1. etapa komplexní revitalizace plochy zahrady)  
Růžový záhon na Rumburské  (dosadba za uhynulou růži) 
Zámecký park  (výsadba sadové růže) 
Křížek na T. G. M . (výsadba lípy v rámci obnovy křížku) 
Rybni čná (dosadba dvou lip do historické aleje) 
Kapli čka pod Partyzánem  (výsadba pěti lip ke zvýraznění opravené kaple v krajině) 
Ulice T. G. M. (podsadba aleje půdokryvnými keři) 
Náves v Císa řském  (zkulturnění prostranství na základě návrhu místních obyvatel) 
Libušina ulice  (výsadba barvínku podél chodníku) 
Divadlo mladých  (výsadba krátké aleje z červenokvětých kaštanů) 
 
Zhotovitel akce:  zaměstnanci VPP, Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 

UNILES, a. s., Rumburk, dodavatel dřevin Arboeko spol. s r. o., 
Obříství 

Realizace:    04/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:   127 tis. Kč 
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Darované azalky u pomníku na Kříž. vrchu      Dokončování výsadby na návsi v Císařském 
 

  
Část revitalizované zahrady ZŠ Žižkova     Výsadba kaštanů u Divadla mladých 

8. Odborné ošet ření d řevin ve m ěstě 
 

Rok 2014 znamenal průlom v přístupu k ošetřením stromů ve městě. Doposud je zejména 
z finančních důvodu prováděli odborně neproškolení pracovníci, jejichž zásahy na dřevinách 
nebyly často optimální. Díky vyšší částce v rozpočtu města a založení Ekologického fondu 
bylo možné poprvé více investovat do odborného ošetření dřevin stromolezci. V průběhu 
roku tak bylo arboristy ošetřeno celkem 11 dřevin (stromořadí jasanů mezi Tescem  
a Divadlem mladých, Modřín v zahradě ubytovny v Království, Javor pod konírnou 
v Království, Lípa u křížku v ulici T. G. M., Jasan ve Stříbrohorské, Jasan na točně 
v Kunraticích, Jasan v zámeckém parku v zatáčce u SLŠ). 
 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach, Liberec, Ondřej Jančárek, Čelákovice 
Realizace:    06/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  43 tis. Kč 
 



30 
 

   
Práce na stromech u Tesca          Arborista v koruně jasanu v parku 
  
 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  V ROCE  2014 
 
Odbor rozvoje a životního prostředí zajišťuje agendu odpadů jak po stránce 
administrativní, tak po stránce praktické.  

 
PATRNEŘI MĚSTA 
 
Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2014 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. 
� koncem roku 2013 se staly svozovou firmou pro město Šluknov. Provádějí svoz 

směsného komunálního odpadu od občanů města Šluknova. Dále provádějí svoz 
tříděného odpadu z kontejnerů a sběr pytlů s vytříděnými složkami komunálního 
odpadu. 

� zajišťují úklid města – komunikací, veřejných prostranství, svoz odpadů 
z odpadkových košů, likvidují černé skládky 

� provozují sběrný dvůr. Sběrný dvůr – služba, která je občanům poskytována 6 dní 
v týdnu. Občané s trvalým bydlištěm na území města Šluknova a jeho rekreanti 
(osoby vlastnící rekreační objekt) zde mohou odkládat téměř všechny druhy odpadů 
zdarma, resp. v rámci poplatku. Jedná se především o tyto druhy odpadů – objemný 
odpad, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad – barvy, laky, oleje, ředidla a jimi 
znečištěné předměty, elektro odpad (pračky, TV přijímače, elektro hračky, ledničky, 
PC monitory, svítidla, zářivky, baterie), papír, sklo, plast.  
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� zajišťují likvidaci znečištěných vod z odlučovačů ropných látek.  
� http://www.mesto-sluknov.cz/cz/582-technicke-sluzby-sluknov.html 

 
EKO-KOM a.s .  

� společnost, která 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/ 

 
Marius Pedersen a. s. 

� firma provozující skládku odpadů v Rožanech v roce 2014 pozastavila, resp. omezila 
její činnost a tak bylo možné předávat zde pouze inertní odpad – beton, kamení. 
apod.  

 
 

PRODUKCE ODPADŮ 
 

V roce 2014 vyprodukovali občané města celkem 3.392,01676 t odpadů.  
 
Z toho:  
Odpady z domácností  1.427,26 t      (250 kg/os/rok resp. 21 kg/os/měsíc) 
Objemný odpad       333,91 t      (58,57 kg/os/rok, resp. 4,88 kg/os/měsíc) 
Papír        285,59 t      (50 kg/os/rok, resp. 4,17 kg/os/měsíc) 
Kompozitní obaly (tetra-pack)     0,455 t  (kg/os/rok - nepočítáno) 
Barevné sklo         31,55 t     (5,53 kg/os/rok, resp. 0,46 kg/os/měs) 
Bílé sklo         15,24 t      (2,67 kg/os/rok,   resp. 0,22 kg/os/měs) 
Plast          69,30 t     (12,16 kg/os/rok,   resp. 1,01 kg/os/měs) 
Kovy        663,20 t    (116,33 kg/os/rok,  resp. 9,69 kg/os/měs) 
Textil       10,20 t     (1,79 kg/os/rok,  resp. 0,15 kg/os/měs) 
Kaly ze septiků a žump    15,00 t (nepočítáno) 
Ostatní odpady vytříděné ve sběrném dvoře  

 540,31 t (94,77 kg/os/rok,  resp. 7,90Kg/os/měs) 
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NÁDOBY 
 

Ve Šluknově bylo v roce 2014 průměrně měsíčně sváženo celkem 1824 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 2014 pronajímalo celkem 1469 
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 2014 jich bylo vydáno 
885 ks.   
 
TŘÍDĚNÝ ODPAD 
V roce 2014 bylo ve městě vyčleněno 24 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“  - 
místa, kde jsou usazeny kontejnery na t říděný 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 
 

 
 

Kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM a.s., která 
je městu poskytuje zdarma, Technické služby 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 přejdou do vlastnictví obce.  
 
Pytle na t říděný 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 v roce 2014 přibyly i zelené pytle na drobné kovy. 
Svoz je pořádán 1 × za 2 měsíce na vyznačených trasách. Informace o svozu všech 
vytříděných složek odpadů jsou uvedeny v „Ekologickém kalendáři“. 

 
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 2,92 t. drobných elektrozařízení.  
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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 11,08 t zařízení. 
 
Malý kontejner Elektrowin: 

 
 
Velký wintejner Elektrowin: 

 
 
Malý kontejner Asekol: 
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Malý kontejner Asekol – do objektů: 
 

 
 
 

SBĚR TEXTILU 
 

V roce 2014 byly ve Šluknově umístěny 4 kontejnery na sběr textilu. Občané zde mohou 
odložit nepoužívaný textil. Ten je pak dále předáván k dalšímu využití, např. charita 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. Kontejnery jsou umístěny před Divadlem mladých, v ul. Svojsíkova – před 
domovem důchodců, na Sídlišti před č.p. 1006 a v areálu Technických služeb Šluknov spol. 
s r.o.  
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SOUTĚŽ 
 

Od roku 2004 pořádá město Šluknov ve spolupráci se Základní školou  
J. Vohradského ve Šluknově soutěž ve sběru Pet lahví. Ve školním roce 2013-2014 se tak 
uskutečnil desátý ročník této soutěže. 
Ve školním roce 2013-2014  žáci prvního stupně sebrali 172.174 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 umístil Tomáš Zeman ze 3. B, Jan Varga ze 3.A a Klára 
Seidlová ze 3.A.  V soutěži tříd se na prvním místě umístila třída 3.B, druhá byla 3.A a třetí 
5.A. 
 

 
 
 

FINANCOVÁNÍ 
 
NÁKLADY 
zaokrouhleno, s DPH 

 
Svoz komunálních odpadů   4.341.505 Kč 
Nájem nádob na komunální odpad        225.484 Kč 
Svoz tříděného odpadu         425.869 Kč 
Nájem nádob na tříděný odpad            50.041 Kč 
Sběrný dvůr - likvidace odpadů               542.034 Kč 
Likvidace černých skládek              45.743 Kč 
Koše            43.345 Kč 
Pneumatiky          50.205 Kč 
Nebezpečné odpady – likvidace                       91.583 Kč 
Soutěž ve sběru              30.000 Kč 
Odměny partnerským firmám                            30.646 Kč 
 
Partnerské firmy: výkupny Severosepar s.r.o. a Dušan Štícha zajišťují sběr vytříděných 
složek komunálního odpadu od fyzických osob. 
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Finanční prostředky na výplatu odměn spolupracujícím firmám jsou použity z příspěvku 
EKO-KOM a.s. určenému na podobné účely. 

 
 

PŘÍJMY 
 

Poplatek od občanů    1.856.169 Kč 
EKO-KOM a.s. odměna za třídění        538.986 Kč 
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)      29.146 Kč 
 
 
 

RYBÁŘSTVÍ 
 
Městský úřad ve Šluknově se znovu stal orgánem státní správy v oblasti vydávání 
rybářských lístků. 
Tuto povinnost mu nově ukládá novela zákona č. 99/2004 Sb. 
V roce 2014 vydal Odbor rozvoje a životního prostředí 40 rybářských lístků. 
 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
 

1. Městské studny 
 

V roce 2014 byly v měsíci květnu provedeny odběry vod z městských studní. Z následných 
rozborů bylo zjištěno, že voda je ve všech studnách nevyhovující. Proto byly všechny studny 
důkladně pročištěny, opraveny a vydezinfikovány. Na podzim roku 2014 byly provedeny 
opakované rozbory. Pouze ve studně v Království je voda naprosto vyhovující.  
Ve zbývajících studnách (Kunratice, Královka, Rožany) stále není dosaženo kvality 
odpovídající normám pro pitnou vodu. Důvodem je s největší pravděpodobností mělkost 
studní – vsakování povrchových vod, malý odběr vody – možnost vyšší koncentrace bakterií 
apod. Studny jsou pravidelně dezinfikovány.  
 

2. Vodní nádrže 
 

V říjnu 2014 byly zahájeny projekční práce na zpracování pasportu, posouzení stavu  
a návrhu řešení revitalizace rybníka „Zezulák“. Práce budou dokončeny v únoru 2015 a jsou 
prováděny firmou TERRAPROJEKT, v.o..s panem Jaromírem Maděrou. 
 
V říjnu 2014 byl geodeticky zaměřen „Pivovarský rybník“ a bylo zahájeno jednání s Českým 
rybářským svazem o možnosti rekonstrukci, opravy a upravený vlastnických vztahů, aby 
mohl být rybník fyzicky opraven. Jednání a práce budou pokračovat v roce 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP 


