VÝROČNÍ ZPRÁVA
ODBORU ROZVOJE A ŽP
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV ZA ROK 2016
Úvodní slovo
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za
rok 2016. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem Městského
úřadu Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016. Stejně jako v roce
předchozím hospodařil ORŽP s více než třetinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov
a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě.
Podobně jako v minulém roce počet akcí lehce omezila finančně náročnější rekonstrukce
náměstí Míru, nicméně i díky získaným dotacím (ORŽP se podařilo pro město zajistit dotační
prostředky ve výši téměř 9 mil. Kč) bylo ve městě realizováno hned několik zajímavých akcí,
které alespoň lokálně v pozitivním duchu změnily tvář města.
Na akcích uvedených ve zprávě pracovali pracovníci odboru ve složení:
Mgr. Martin Chroust – vedoucí odboru
Bc. Michal Bušek – odborný pracovník (investice, územní plánování, památková péče)
Božena Naňáková – odborná pracovnice (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, péče
o krajinu)
Zdeněk Polesný – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní komunikace)
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci rozpočtu v celkovém rozsahu:
§ 1039 Ostatní záležitostí lesního hospodářství (Lesní hospodářský plán) 35.000,00
§ 2212 Silnice (opravy ulic)
4.719.000,00
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, aj.)
7.902.000,00
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)
95.000,00
§ 2310 Pitná voda (čištění a opravy studní a studánek)
15.000,00
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (opravy kanalizace)
121.000,00
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků (zatrubněný potok ze Zezuláku)
278.000,00
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (Pivovarský rybník)
1.974.000,00
§ 3111 Mateřské školy (nové oddělení MŠ Svojsíkova)
3.424.000,00
§ 3113 Základní školy (výměna oken ZŠ)
1.308.000,00
§ 3322 Zachování a obnova kultur. památek (sladovna, knihovna,
5.468.000,00
§ 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního dědictví (kapličky) 531.000,00
§ 3330 Neinvestiční transfery církvím (vitráž kostel )
157.000,00
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (správa stadionu)
777.000,00
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)
263.000,00
§ 3631 Veřejné osvětlení (výměna lamp sídliště, Tovární ulice)
2.560.000,00
§ 3632 Pohřebnictví (PD Reko Hřbitov)
577.000,00
§ 3635 Územní plánování (Změna ÚP)
97.000,00
§ 3639 Komunál. služby, územní rozvoj (náměstí Míru, veřejná prostr.)
8.825.000,00
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
122.000,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
4.928.000,00
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
685.000,00
§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biodopad)
185.000,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Rumburská, Rožany)
3.631.000,00
Celkem výdaje v Kč
48.109.000,00
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INVESTICE
1. MŠ Svojsíkova 355 – rozšíření kapacity
Město Šluknov obdrželo dotaci z MŠMT na zhotovení dětského oddělení pro děti od 2 let
a úpravu zahradního domku.
V rámci akce proběhly stavební práce na objektu č. p. 355 – úprava sociálních zařízení,
přístavba venkovního schodiště v rámci vybudování požárního schodiště, úpravy místností
ve 2. NP a ve všech hernách byly zřízeny akustické podhledy a instalováno nové osvětlení.
Pro vybavení nového oddělení byl pořízen nábytek vybavení, hračky, výukové materiály
a zařízení, kuchyňská linka, lednice a myčka nádobí.
V rámci prací na propojení komunikačních přístupů (přístavba schodiště zamezila přístup
nad objektem školky), byla vydlážděna přístupová komunikace podél spodní fasády objektu.
Jelikož zahrada školky neměla vlastní sociální zařízení, byl v rámci akce obnoven zahradní
domek, ve kterém vzniknul sklad hraček, sociální zařízení a úklidová místnost. Objekt byl
kompletně rekonstruován s využitelností jaro – podzim. Děti tak mohou využívat toalety
v tomto domku a učitelky mají o dětech dobrý přehled.
Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

PSD, s. r. o., Děčín
05/2016 – 09/2016
2,624 mil. Kč (Podmíněné investice a další práce: 296 tis. Kč)
2,180 mil. Kč

Zahájení prací – zahradní domek

Dokončení prací – zahradní domek

Zahájení prací – č. p. 355

Dokončení prací – č. p. 355
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vybavení interiéru – jídelní část

vybavení interiéru – herní a spací část

nová kuchyňská linka

vydláždění přístupu

2. MŠ Žižkova – bezpečné terasy k oddělením
V minulých letech prošel objekt MŠ Žižkova rozsáhlými stavebními pracemi, kdy byly
kompletně stavebně upraveny 3 dětská oddělení, vč. sociálních zařízení, skladů a kuchyněk,
rekonstrukce hospodářského pavilonu – kuchyň, prádelna se sušárnou, sklady, šatny, dále
pak kompletní rekonstrukce vytápění a v rámci zateplení objektu byla vyměněna všechna
okna a dveře a provedeno zateplení obvodových zdí a střechy.
U jednotlivých oddělení byly v přechodu do zahrady původní betonové terasy, které byly již
značně opotřebované a dožilé. Z důvodu estetických, ale i bezpečnostních byly zpracovány
grafické návrhy a posléze i realizace z litého bezpečnostního povrchu SmartSoft.
TS Šluknov provedly očištění ploch a pokládku okapových chodníčků kolem objektu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

4soft, s. r. o. Tanvald
07 – 08/2016
0,45 mil. Kč

původní betonová terasa

nová terasa 2. oddělení
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nová terasa 3. oddělení

nová terasa 1. oddělení

3. MŠ Svojsíkova 355 – havarijní oprava uvolněného podhledu stropu
Objekty MŠ Svojsíkova jsou vily z přelomu 19. a 2. století. I když se v nich již provedlo
spousty oprav a úprav, stejně v sobě mají mnoho původních konstrukcí. Jednou z nich je
i dřevěný povalový strop, který je zespodu omítnut na rákos. Tento se dříve hojně používal
jako nosné pletivo. Bylo uchyceno hřebíčky za drátěnou výztuž rákosu. Vlivem času
a průhybu stropu se tyto původní omítky stropu pod tělocvičnou uvolnily a hrozilo spadnutí
celé vrstvy nad hernou dětí. Provoz dětí byl dočasně přemístěn do horní tělocvičny a byly
zahájeny práce na odstranění tohoto havarijního stavu.
Během 10 dní byly omítky kompletně odstraněny a nahrazeny akustickými podhledy, které
jsou v současnosti pro školní a předškolní zařízení vyžadovány. Umělé osvětlení se podařilo
zachránit a bylo vráceno zpět. Vyměněny byly pouze kabelové rozvody.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Václav Svačina, Ladislav Skopal
11. 2016
0,03 mil. Kč

stržená „odfouklá“ omítka stropu

nový akustický podhled

4. Výměna oken ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, Šluknov
– dokončení 1. etapy
S ohledem na špatný stav okenních výplní v celém objektu ZŠ J. Vohradského, bylo
rozhodnuto o postupné výměně všech oken v objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že objekt
nemůže být s ohledem na členitou fasádu zateplen, jedná se jeden z mála prostředků, jak
snížit tepelné ztráty objektu, ale také o instalaci oken, která se dají řádně ovládat a jsou
bezpečná.
Pro vyšší možnosti snížení tepelných ztrát rozhodlo město o instalaci oken s trojitým
zasklením – specifikace okna: profil EURO H-IV 78 z čtyřvrstvé borovicové eurolamely,
s celoobvodovým kováním, rámy opatřeny impregnací, základem a lazurovacím akrylátovým
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nátěrem se zvýšenou odolností proti oděru, odstín – hnědá lazura. Do rámů jsou osazena
izolační trojskla 4N-12Ar-4-12Ar-4N, k=0,7 W/m.
V rámci 1. etapy bylo vyměněno 58 oken z celkového počtu 213 oken. V roce 2015 bylo
vyměněno 13 oken a v roce 2016 pak osazeno zbývajících 45 oken.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

SIOPS, spol. s r. o., Vilémov
07/2015 – 08/2016
1,587 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 1,211 mil. Kč)

původní okno

nové okno

5. Rekonstrukce veřejných WC
Stávající objekt veřejného WC na náměstí Míru z poloviny 80. let 20. století byl v současné
době již značně dožilým a svým vzhledem a vybavením neodpovídal stávajícím standardům.
ORŽP proto vytipoval vhodný dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj, na základě kterého
bylo možné získat dotaci na demolici stávajícího objektu a vybudování nového veřejného
WC. Kompletní stavební práce proběhly během pouhých 2 měsíců a v jejich rámci byl
odstraněn původní objekt, zhotoveny nové přípojky inženýrských sítí, vybudována základová
deska a na ní osazen nový, automatický WC modul. Na závěr byly provedeny sadové
úpravy, které daly lokalitě zcela nový, příjemný vzhled, ladící s nově zrekonstruovaným
náměstím.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
08/2016 – 11/2016
1,249 mil. Kč
0,596 mil. Kč
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Původní veřejné toalety

V průběhu prací

Nové veřejné WC

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti
Město Šluknov disponuje velmi rozsáhlou sítí veřejného osvětlení (téměř 1.100 světelných
bodů), přičemž převážná část lamp je již na hranici životnosti. Z tohoto důvodu dochází
v posledních letech v součinnosti s provozovatelem soustavy VO, společností Technické
služby, spol. s r.o., k postupné obnově a rozšíření sítě. Za zmínku jistě stojí fakt, že za
poslední dva roky byla soustava VO rozšířena o 113 nových bodů a téměř 80 stávajících
bodů bylo rekonstruováno. Lokalitou s nejhorším technickým stavem veřejného osvětlení
bylo šluknovské sídliště. Na základě vypracovaného projektu jsme proto přistoupili k celkové
rekonstrukcí stávající sítě VO, kdy bylo všech 58 osvětlovacích bodů na sídlišti vyměněno za
nové. Rekonstrukce se týkala nejen svítidel, ale i stožárů.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
11/2016 – 12/2016
1,081 mil. Kč
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Původní lampy VO

Nové lampy VO s LED zdroji

7. Obnova veřejného osvětlení v ulici Tovární
Významná akce z hlediska veřejného osvětlení se odehrála v roce 2016 i v ulici Tovární, kde
byly po ukončení provozu továrny Bekon původní lampy VO nefunkční a částečně
i demontovány. Vzhledem ke zvyšujícímu se provozu v této ulici (nové bytové jednotky
v areálu bývalého Bekonu a fungující kompostárna) byl tento stav čím dál tím neúnosnější.
Proto bylo přistoupeno k obnově veřejného osvětlení, v rámci něhož bylo instalováno 11
osvětlovacích bodů od křižovatky s ulicí Královskou až po kompostárnu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
11/2016
104 tis. Kč

Nové lampy veřejného osvětlení v ulici Tovární

8. Modernizace veřejného osvětlení v ulici Rumburská
Modernizace se dočkalo veřejné osvětlení i na propojce mezi ulicemi T. G. M. a Rumburskou
podél panelových domů č. p. 975 – 978. Původní sadová svítidla byla nahrazena novými
stožáry s úspornými LED zdroji, které již byly v loňském roce použity pro osvětlení
cyklostezky do Rožan. Akce proběhla v době revitalizace přilehlého parku, čímž získala
zcela lokalita nový vzhled.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2016
100 tis. Kč

Nové sloupy veřejného osvětlení s LED svítidly

PAMÁTKY
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2016
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 2016 jsme obdrželi
příspěvek ve výši 1,587 mil. Kč (včetně obdrženého mimořádného finančního příspěvku na
zajištění statiky sladovny) a prováděly se tyto akce:

1. Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění statiky
Objekt sladovny Šluknov je poslední objekt, který zůstal z původního areálu pivovaru.
Dlouhou dobu v soukromém vlastnictví objekt chátral, a i když jej město vykoupilo do svého
vlastnictví, za účelem jeho záchrany a obnovy, nebylo již možné zabránit masivnímu
propadu nosné obvodové zdi a části kleneb ve východní části objektu.
S ohledem na skutečnost, že je objekt vyhlášen nemovitou kulturní památkou, byl zpracován
projekt na opravu krovu a zajištění statiky.
V roce 2016 byl tento projekt realizován – byla odstraněna stavební suť z propadlých
nosných konstrukcí, odstraněn krov a střecha nad řešenou plochou. Následnými pracemi
byla dozděna rozpadlá obvodová zeď (tloušťka zdi v 1. NP je 1,2 m), vyzděny nové křížové
klenby, u stropních trámů byly odřezány uhnilá zhlaví a nastavené trámy novými, opraven
krov v úžlabí za věží studny, instalovány vazníky provizorní střechy a nad střechou vnitřního
traktu položena dočasná zakrývací folie proti zatékání.
Objekt je takto zabezpečen proti dalšímu statickému narušování a je možno zahájit projekční
práce pro celkovou revitalizaci objektu.
Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov s finančním přispěním
Ministerstva kultury ČR.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

Děčínský stavební podnik, s. r. o., Děčín 2
05/2016 – 11/2016
3,571 mil. Kč
1,272 mil. Kč

Původní stav jaro 2016

po vyklizení sutě

dozdění obvodové zdi a provizorní zastřešení

nové klenby v 1. NP

nové klenby ve 2. NP s bet. mazaninou nad klenbami 1. NP
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2. Křížová cesta Království – Obnova kaple Bičování Krista
Křížová cesta v Království u Šluknova se nachází na svahu pod vrcholem kopce Křížový
vrch, severně od městské části 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 hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.
V roce 2016 byla zahájena 1. etapa celkové obnovy této nově vyhlášené nemovité kulturní
památky, a to obnovou kaple Bičování Krista, která byla v areálu vystavěna v roce 1909. Na
obnovu byl poskytnut příspěvek MK ČR z Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Stavební práce byly prováděny za účelem obnovy celého objektu kaple – byly provedeny
opravy omítek, zhotovena nová podlaha, podhled, rekonstruován krov a položena nová
břidlicová krytina střechy, osazena nová okna a dveře a instalovány nové mříže. V okolí
kaple byla opravena cihelná opěrná zídka. V interiéru kaple by měla být v budoucnu
instalována původní kolorovaná dřevěná socha Krista, která byla dočasně vystavena při
žehnání kapli 17.11.2016.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

Stamo, spol. s r. o.
05 – 11/2016
347,8 tis. Kč
200 tis. Kč

Původní stav kaple

kaple po obnově
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čelní pohled na opravenou kapli

dřevěná socha Krista a nové profilové římsy

3. Odizolování 1. PP objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka (knihovna)
V roce 2014 byla na objektu opravena střecha a balkon ve dvorním traktu. Těmito pracemi
bylo docíleno zajištění objektu proti dešti a vlhkosti ze sněhu, ale další velmi výraznou
poruchou objektu bylo i zatékání a pronikání vlhkosti do sklepa. Za tímto účelem byla
zpracována projektová dokumentace a v letošním roce byla provedena realizace.
V rámci realizace akce byl objekt odkopán k základové spáře, provedena izolace nopovou
folií, provedena kompletní oprava dešťové i splaškové kanalizace, položena drenáž
a proveden štěrkový obsyp. V celém sklepě byly otlučeny provlhčené omítky, aby mohly zdi
vyschnout.
Provedenými pracemi v roce 2015 a 2016 jsou realizovány práce na zamezení pronikání
vlhkosti do objektu a v následných letech se bude připravovat realizace obnovy objektu
– repase oken, dveří, interiérů i fasád.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
04/2016 – 10/2016
611 tis. Kč
186 tis. Kč z MK ČR

bourání novodobých přebetonávek

položení drenáže
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odizolování a okapový chodníček ze žulové dlažby

4. Restaurování vitráže č. 5 kostela sv. Václava, Šluknov
V roce 2016 bylo pokračováno v restaurování vitráží kostela, a to obnovou vitráže č. 3
v presbytáři. Vitráž byla rozebrána, vyměněna poničená, nebo nevhodně doplněná skla,
včetně malby, vyměněná nosná konstrukce, opravená větračka a nové vyskládání vitráže do
olověné sítě.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

původní stav

Ateliér VITRAJ, s. r. o., Praha
05/2016 – 08/2016
144 tis. Kč (Římskokatolická farnost Šluknov)
129 tis. Kč z MK ČR + 15 tis. Kč příspěvek města Šluknov

pohled na osazování z exteriéru
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detail figurální malby po restaurování

DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU
1. Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD v Císařském
V roce 2015 se připravoval záměr obnovy křížku na vrcholu kopce mezi Císařským a Novým
Hraběcím. Byl zjišťován rozsah nutných prací a také možné zdroje na spolufinancování. Byla
podána žádost o dotaci ČEZ. Byla zajištěna spolupráce města Šluknov s Nadací ČEZ, která
vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej
Pohybem. V této aplikaci EPP jsme mohli podporovat obnovu křížku svou vlastní aktivitou
– pohybem, který vás baví – chůzí, během, bruslením, jízdou na kole, procházkou
s kočárkem, atd.
Obnova křížku byla zahájena po obdržení dotace na konci roku 2015 a dokončena byla
v říjnu 2016.
Obnovou památky došlo ke kompletní revitalizaci křížku – očištění soklu, zhotovení nové
hlavice soklu, hydrofobizaci, zhotovení nového základu, srovnání základových kamenů
a předstupňů, výroba a osazení litinového kříže s postavou Krista, P. Marie a sv. Jana,
doplnění žulových sloupků a nového oplocení, odstranění lípy v havarijním stavu + výsadba
3 ks nových lip velkolistých, úpravu okolí křížku, vč. infotabule, lavičky a odpadkového koše.
Na soklu kříže nebyla doplněna původní kamenná deska z důvodu nedohledání originálního
textu – v případě nalezení, bude tato deska doplněna.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Náklady akce dle nabídek:
z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Pavel Jiřena, Dr. Šerák
11/2015 – 10/2016
177 tis. Kč
80 tis. Kč
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Zeckelův kříž před opravou

Zeckelův kříž po obnově
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2. Oprava střechy a krovu kostelíku v Císařském
Město Šluknov vlastní sakrální stavbu – kostelík sv. Jakuba v Císařském, který v době, kdy
byla obec Císařský samostatná a místní občané byli většinou katolického vyznání, sloužil
jako místní kostel. O tomto vypovídá vybavení kostelíka – lavice, harmonium, zdobný
dřevěný oltář, prapory církevních poutí, apod. Postupem času zanikal význam objektu, i jeho
technický stav, který se na počátku 21. století dostal takřka do havarijnímu stavu, a to
zejména narušením střechy.
V roce 2016 byla provedena kompletní oprava krovu a střechy, kdy byla dozděna okapová
římsa, trámy krovu, které byly napadeny rozšířenou dřevomorkou, či uhnilé dlouhodobým
zatékáním, byly vyměněny a doplněny novými prvky zhotovenými dle stávajících. Na nové
prkenné bednění byla položena břidlicová pravoúhlá krytina Ratscheck Schiefer, v oblasti
apsidy a věže pak použit eloxovaný hliníkový válcovaný plech v barvě použité břidlice (černá
matná).
Na akci byla přiznána dotace Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Náklady akce dle nabídek:
z toho dotace:

SIOPS, s. r. o., Vilémov
05/2016 – 10/2016
389 tis. Kč
76 tis. Kč

Narušený krov

Stav původního bednění střechy

Nová břidlice

Stav vnitřních maleb
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Celkový pohled na opravenou střechu (bez věžičky)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
1. Rekonstrukce náměstí Míru – II. etapa
Podobně jako v roce minulém, byla i v roce 2016 nejvýznamnější investiční akcí ve městě
rekonstrukce náměstí Míru, konkrétně její II. etapa, která byla prováděna podle projektu
společnosti ProProjekt. Přestože pro celkovou tvář náměstí nebyla II. etapa, tak významná
jako etapa předchozí (jednalo se zejména o úpravu stávajících zpevněných ploch), po jejím
dokončení získalo náměstí jednotný vzhled a stalo se o poznání reprezentativnějším středem
města. V rámci akce byla rozšířena parkovací stání, stávajících dožilý asfaltový povrch
vyměněn za žulovou dlažbu, vybudováno nové veřejné osvětlení, odvodnění ploch a zřízeny
zcela nové plochy zeleně, konkrétně keřové patro v obdobném duchu jako na autobusovém
terminálu. Za zmínku jistě stojí informace, že oproti plánovanému rozpočtu se podařilo díky
součinnosti se zhotovitelem dosáhnout značné úspory ve výši téměř 1,1 mil. Kč.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
04/2016 – 10/2016
7,282 mil. Kč

18

Strhávání stávající asfaltové plochy

Výsadba zeleně

Celkový pohled na horní část náměstí

2. Výstavba chodníku do Císařského
Z řady dotací, které se ORŽP podařilo zajistit, vyniká finanční příspěvek ve výši 3.572.000
Kč, který se podařilo získat na výstavbu nového chodníku do Císařského. Frekventovaná
trasa podél silnice II. třídy, kterou pro běžné přesuny užívají desítky chodců, se tak po letech
konečně stala bezpečnou. V rámci akce byl vybudován přes 800 metrů dlouhý chodník ze
zámkové dlažby o šířce 1,5 m, jehož součástí je i lávka přes Šluknovský potok a dva zálivy
autobusových zastávek.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
08/2016 – 11/2016
4,493 mil. Kč
3,572 mil. Kč
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Příprava nového autobusového zálivu

Štěrkování chodníku

Začátek nového chodníku na začátku Císařského

3. Oprava místní komunikace na Nové Vsi
Na základě požadavku občanů Nové Vsi a díky úspoře, získané z akce rekonstrukce
náměstí Míru, bylo možné realizovat velkou opravu hlavní přístupové komunikace vedoucí
z Rožan do Nové Vsi. V rámci akce byl položen kompletně nový asfaltový povrch o dvou
vrstvách a celkové o výměře 1.000 m2. V rámci opravy tak byla odstraněna většina
problémových míst, přičemž v následujících letech bychom rádi opravu dokončili.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
12/2016
762 tis. Kč
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Původní stav komunikace

V průběhu prací

Nový povrch komunikace

4. Nová komunikace v ulici Sokolská
Zásadní a rovněž léta odkládanou akcí bylo prodloužení ulice Sokolské k novým domům
postaveným v několika posledních letech. Přestože většina domů již byla dokončena, jako
komunikace byla stále používána po všech stránkách nevyhovující původní staveništní cesta
z betonových panelů a litého betonu. V letošním roce se však podařilo vyčlenit prostředky na
pokládku nového povrchu, včetně výměny obrubníků a odvodnění komunikace.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
11/2016 – 12/2016
1,192 mil. Kč
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Původní stav komunikace

Pokládka podkladní vrstvy

Finální stav komunikace

5. Oprava komunikace včetně
Jungmannova – Potoční)

odvodnění

v Císařském

(propojka

V letech 2015 - 2016 se podařilo vyřešit dlouholetý problém komunikace propojující ulice
Jungmannova a Potoční v Císařském. Domy obyvatel této propojky byly pravidelně při
přívalových deštích vyplavovány a opravy komunikace navážením materiálu byly zcela
neúčinné. V rámci akce tak došlo k odtěžení stávající navážky, vybudování dešťové
kanalizace a pokládce nového živičného povrchu
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
11/2015 – 04/2016
1,1 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 540 tis. Kč)
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Podkladní vrstva komunikace

V průběhu asfaltování

Finální stav

6. Oprava chodníku v ulici T. G. M.
Kromě výstavby nových chodníků jsme se obdobně jako v roce předchozím, kdy byl opraven
chodník v ulici Sv. Čecha, zaměřili i na opravu stávajících chodníků, z nichž některé jsou již
ve velmi špatném stavu. Jedním z nejhorších byl pravostranný chodník v ulici
T. G. Masaryka podél Kamenoprůmyslových závodů, který byl již na několika místech zcela
rozpadlý. Poničený asfaltový povrch byl nahrazen žulovou mozaikou, kterou za velmi
výhodných podmínek poskytly Kamenoprůmyslové závody (za což velmi děkujeme), podél
jejichž areálu chodník vede. Chodník byl zároveň prodloužen až do zatáčky ulice propojující
T. G. M. s Rumburskou a zřízeno nové bezbariérové místo pro přecházení.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2016 – 10/2016
727 tis. Kč
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Původní stav chodníku

Pokládka žulové dlažby

Chodník po dokončení

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 2016 jsme zahájili 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). V roce 2016 byly stávající mostky strženy, zakoupen materiál a v první polovině
roku 2017 budou osazeny mostky nové.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
12/2016 – 04/2017
1,508 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 482 tis. Kč)
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Provizorní přemostění po provedení demolice mostku

8. Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka v Císařském
V průběhu oprav koryta Šluknovského potoka bylo opraveno a doplněno i zábradlí v délce
100 metrů tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb na poměrně úzké komunikaci Potoční
a dále do Císařského. V roce 2017 bychom rádi v opravách pokračovali ve větším rozsahu,
zejména z důvodu, že některé části komunikace v bezprostřední blízkosti potoka jsou zcela
bez osazeného zábradlí
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

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

9. Oprava komunikace v Novém Hraběcí
Jednou z nejproblémovějších komunikací v majetku města je silnice vedoucí z ulice
Resslerova do Nového Hraběcí. Silnice je již dlouhodobě ve špatném stavu, navíc je
pravidelně poškozována pojezdem zemědělských vozidel. Vzhledem k její délce si město
nemůže dovolit nárazově provést komplexní opravu. Vedení města tedy zvolilo cestu
postupných celopovrchových oprav. V roce 2016 byla provedena zcela zásadní etapa, kdy
byl nový živičný povrch položen v rozsahu 1.000 m2, a to v úseku od rybníku pana Szöllosiho
až za křižovatku s komunikací vedoucí ke statku pana Houdka.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
11/2016 – 12/2016
641 tis. Kč
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V průběhu asfaltování

Nový povrch komunikace

10. Oprava komunikací asfaltovým recyklátem
V rámci pravidelných oprav jsme v roce 2016 měli možnost využít za výhodných finančních
podmínek poskytnutý asfaltový recyklát, který zejména za aplikace v teplých letních měsících
umožňuje uskutečnit kvalitnější opravu méně využívaných komunikací než za použití
běžného kameniva. Opravy byly uskutečněny ve většině katastrů města na komunikacích
bez zpevněného povrchu, v celkem cca 20 lokalitách.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
07/2016 – 11/2016
475 tis. Kč
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11. Oprava komunikace v ulici K. H. Borovského
Na základě požadavků obyvatel ulice K. H. Borovského byla realizována oprava asfaltového
povrchu v celé ulici. Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme v tomto případě nemohli
realizovat celopovrchovou úpravu, nicméně vzhledem k charakteru závad (propadlá místa po
v minulosti nekvalitně upravených plynových přípojkách) bylo provedení lokálních oprav
dostačující, o čemž svědčí i projevená spokojenost obyvatel ulice.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
06/2016
136 tis. Kč

Nové části povrchu ulice K. H. Borovského

12. Výměna a oprava dopravního značení ve Šluknově
Město Šluknov má již od roku 2013 zpracován pasport a projekt dopravního značení, který
zhodnotil stav dopravního značení ve městě a navrhl jeho obnovu či doplnění. Každoročně je
podle tohoto pasportu postupováno a dopravní značení je postupně obnovováno. I v roce
2016 bylo opraveno či obnoveno celkem 30 ks značek.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
12/2016
95 tis. Kč

13. Úprava chodníku v ul. Svojsíkova
V roce 2016 byla dokončena obnova chodníku ve Svojsíkově ulici podél obou budov
mateřské školy, a sice provedením repase původního tepaného plotu. Původní plot byl
rozebrán, opískován, doplněny chybějící prvky, natřen a osazen do kamenných obrub.
Chodník byl zároveň rozšířen směrem do zahrady, aby byl dostatečně široký i pro osoby se
sníženou schopnosti pohybu a orientace.
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Zhotovitel akce:
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Josef Hercík, Staré Křečany
Realizace:
05/2015 – 04/2016
Profinancování akce: 192 tis. Kč (v roce 2016 profinancováno 130 tis. Kč)

Původní stav a šířka chodníku

Rozšířený chodník před osazením plotu

Osazování repasovaného plotu
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14. Výstavba chodníčku z Lužické ulice do Nádražní
Propojení Lužické a Nádražní ulice bylo již dlouhodobým předmětem stížností obyvatel
zejména tzv. Beverly Hills, kterým vadilo zejména využívání nikdy neschválené komunikace
osobními automobily a neustálé rozbahňování trávníku. Stávající pozůstatky staveništní
komunikace (betonové panely) byly odstraněny a byl zde založen zcela nový chodníček,
který se v letošním roce dočkal finální úpravy v podobě povrchu ze zámkové dlažby.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
09/2015 – 06/2016
122 tis. Kč (v roce 2016 profinancováno 65 tis. Kč)

Osazování chodníčku

Před finální úpravou

Povrch chodníku ze zámkové dlažby

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.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice
08/2016 – 11/2016
97 tis. Kč

Výřez výkresu limitů v území

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
1. Úprava dopadových ploch u dětského hřiště v Budišínské ulici
V roce 2014 byly na dětském hřišti v Budišínské ulici instalovány herní prvky, které však
nesplňovaly bezpečný provoz s ohledem na jejich nedostatečné dopadové plochy. V roce
2016 byly opraveny instalací nerezových obrub, prohloubením terénu a dosypáním kačírku
frakce 2 – 8 mm (celkem 25 m3).
Plánuje se doplnění o mobiliář – lavičky a odpadkové koše.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
08/2016 – 09/2016
60 tis. Kč
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Dopadová plocha herní sestavy

2. Čištění povrchu sportovního hřiště „sídliště“
Sportovní hřiště „sídliště“ má umělý povrch Fast track15, který potřebuje pravidelnou údržbu.
V roce 2016 byl povrch obnoven odstraněním hrubých nečistot z povrchu, vyčištěním,
postřikem proti mechu, vsypáním křemičitého písku a finálním srovnáním a kartáčováním
povrchu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UMĚLKY, Brno
06/2016
23 tis. Kč

Povrch hřiště po čištění a dosypání písku
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3. Zahájení výstavby dětského 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
a 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 (bývalá demolice
objektu, nálety a skládky) a z obdrženého daru od ČEZu zakoupeny 3 dětské herní prvky
v hodnotě 60 tis. Kč. Samotné dokončení tohoto hřiště, vč. úpravy prostranství pro
volnočasové aktivity a odpočinek (lavičky, ohniště,…) se plánuje v průběhu roku 2017.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dar:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Hřiště hrou s. r. o.
11/2016 – 12/2016
143 tis. Kč
60 tis. Kč

Srovnávání a čištění pozemku

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
1. PD – Odizolování 1. PP objektu ZŠ J. Vohradského, č. p. 683, ul. T. G.
Masaryka, Šluknov
Problém zavlhčení sklepních prostor ZŠ J. Vohradského je dlouhodobý a je nutné tento
problém eliminovat pro možnost řádného užívání těchto prostor.
Projektem byla provedena diagnostika zavlhčení, určení základních příčin vlhkostních
problémů a navrženo řešení jejich odstranění.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
10/2015 – 07/2016
158 tis Kč

2. PD – Úprava nádvoří školy ZŠ J. Vohradského, Šluknov
S ohledem na plánovanou akci Odizolování 1. PP objektu ZŠ J. Vohradského, při které je
plánovaná realizace vnější hydroizolace (odkopání kolem objektu) rozhodl Odbor rozvoje
a ŽP o zpracování úpravy nádvoří školy, čímž by se odstranil špatný stávající stav povrchu
nádvoří školy, které je v současnosti řešeno z větší části zaštěrkováním. Budoucí úprava je
řešena žulovou dlažbou.
Zhotovitel akce:
Realizace:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
11/2016 – 12/2016
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Profinancování akce:

12 tis Kč

3. Architektonická studie sportovního areálu města Šluknov
Město Šluknov s provozovatelem sportovního areálu Slávy Novotného – Technickými
službami Šluknov, spol. s r.o. plánuje jeho celkovou revitalizaci. S ohledem na rozsáhlost
celého areálu bylo rozhodnuto, že bude zpracována Architektonická studie sportovního
areálu města Šluknov, která bude řešit úpravu stávajících sportovišť, odstranění jejich chyb,
rozšíření možností vyžití a využitelnosti a návrh na revitalizaci objektu městského stadionu.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

S.A.W. Consulting, s. r. o. Varnsdorf
04/2016 – 09/2016
154 tis Kč
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4. Pasportizace objektů v majetku města Šluknov
Město Šluknov nemá u některých starších objektů zpracovány dokumentace stávajících
stavů. Pro uvedení do právního stavu byly zpracovány pasportizace těchto nemovitostí:







č. p. 285 – nám. Míru, st. p. č. 182 v k. ú. a obci Šluknov
č. p. 615 – Lužická ul., st. p. č. 1335/1 v k. ú. a obci Šluknov
JUNÁK – chata sdružení JUNÁK s klubovnou na st. p. č. 2266 v k. ú. a obci Šluknov
Hasičská zbrojnice Šluknov – st. p. č. 155 v k. ú. a obci Šluknov
Hasičská zbrojnice Císařský – st. p. č. 336/2 v k. ú. Císařský a obci Šluknov
Mateřská škola Šluknov, Žižkova 1032 – st. p. č. 1493/4 v k. ú. a obci Šluknov

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Jan Hošek, Mikulášovice
12/2015 – 05/2016
90 tis. Kč

5. Urbanisticko-architektonická námětová studie řešení přednádražního
prostoru, Šluknov
Město Šluknov již dlouhý čas trápí nevzhlednost přednádražního prostoru, tj. úseku podél
nádraží od stavebnin u Kamenoprůmyslových závodů po Zeyerovu ulici. S ohledem na
ochranné pásmo dráhy, nutnost ponechání široké
komunikace u
garáží
Kamenoprůmyslových závodů, nutnost dopravního propojení a zároveň řešení klidových
částí, rozhodlo se, že se celé území zpracuje a navrhne architektonickou studií, která bude
území řešit globálně.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

urbanistický ateliér ČERNÍ
06/2016 – 09/2016
40 tis. Kč

Koncept řešení

6. Rekonstrukce hřbitova ve Šluknově
Město Šluknov má hezký hřbitov, který ale s postupem času začíná chátrat a i přestává
kapacitně stačit na současný trend v dopravě – nyní orientované na přepravu osob zejména
automobily.
Projektová dokumentace řeší areál hřbitova komplexně a je rozdělena na 3 hlavní části:
úprava ul. Hřbitovní a parkoviště pod hřbitovem, dále samotný areál hřbitova – oprava
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dešťové kanalizace, předláždění hlavních ces a úpravy urnového háje a v poslední části pak
rekonstrukce smuteční síně, komunikace z ul. Karlova a vybudování několika parkovacích
stání.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal
04/2016 – 12/2016
311 tis Kč

Situační výkres návrhu řešení okolo hřbitovní kaple

7. 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 – 02/2017
119 tis Kč

8. 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 – 02/2017
280 tis Kč

9. Oprava hasičské stanice vč. přístavby
Jelikož se doposud nepodařilo zajistit finanční prostředky na výstavbu nového centra
záchranných služeb, které by integrovalo jednotku hasičského záchranného sboru, sboru
dobrovolných hasičů a městskou policii, řeší město Šluknov aktuálně nevyhovující stav
dosavadní budovy hasičské stanice, která je v majetku města. V roce 2016 proto ORŽP
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zajistil vypracování projektové dokumentace na zajištění nezbytných oprav budovy (statické
zajištění, výměnu podlah, výměnu oken, výměnu vrat a přístavbu plnírny tlakových lahví a
skladu hadic a sorbentů). Opravy budou realizovány postupně, přičemž pro rok 2017
počítáme s výměnou stávajících plechových vrat za nová sekční, plně automatizovaná
a dálkově ovládaná.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Miroslav Richter, Varnsdorf
06/2016 – 12/2016
65 tis Kč

Severní pohled nového stavu hasičské zbrojnice po provedení oprav

10.

Analýza EPC

Město Šluknov již několik let systematicky pracuje na snížení provozních nákladů
jednotlivých budov ve svém vlastnictví, zejména prostřednictvím snížení nákladů na energie.
Jednou z možností snížení nákladů je i využití metody EPC. Metoda EPC (Energy
Performance Contracting) je komplexní služba, v rámci které poskytovatel energetických
služeb (tzv. ESCO) navrhne a provede ve vytipovaných objektech energeticky úsporná
opatření. Náklady na realizaci opatření jsou následně postupně spláceny z dosažených
úspor, přičemž dodavatel potřebné snížení nákladů klientovi smluvně garantuje. ESCO navíc
po celou dobu kontraktu provádí na všech budovách nepřetržitý energetický management
a obvykle také na počátku spolupráce zajišťuje financování celé investice do energeticky
úsporných opatření. Veškeré stávající i nové zařízení je neustále v majetku města.
Abychom zjistili, jestli se nám vyplatí o metodě EPC uvažovat, nechali jsme zpracovat
analýzu odbornou firmou pro vybraný soubor 14 budov v majetku města. Analýza realizaci
projektu EPC u pěti z nich doporučila. V roce 2017 tedy proběhne výběrové řízení na
dodavatele a v roce následujícím bychom realizaci, která by měla přinést roční úspory na
energiích ve výši cca 1 mil. Kč, zahájili.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

PORSENNA, v. o. s.
06/2016 – 09/2016
200 tis Kč
180 tis. Kč

11. Výstavba chodníku v místní části Království od č. p. 10 po č. p. 452
– projektová dokumentace
Již několik let ORŽP systematicky pracuje na zajištění bezpečného pohybu osob podél
hlavních komunikací ve městě. V roce 2016 se nám podařilo zajistit výstavbu chodníku do
Císařského a současně jsme začali připravovat výstavbu chodníku podél silnice č. III/2662
ze Šluknova do Jiříkova, konkrétně prodloužení stávajícího chodníku od městské ubytovny
až ke kostelu v Království. V rámci projektu by měl být vybudován nový 1,5 metru široký
chodník ze zámkové dlažby. Projektová dokumentace je již hotova a nyní čekáme na
vyhlášení výzvy dotačního titulu, ze kterého bychom realizaci stavby spolufinancovali.
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Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

12.

ProProjekt, s. r. o., Rumburk
05/2016 – 02/2017
205 tis Kč (v roce 2016 profinancováno 145 tis. Kč)

Generel bezbariérovosti

Nedílnou součástí dnešních staveb je i jejich úprava pro bezpečný pohyb osob se sníženou
schopností pohybu a orientace neboli bezbariérové úpravy. Toto se týká nejen budov, ale
i veškerých komunikací pro pěší. Jelikož se ve městě již z minulosti nachází řada komunikací
a objektů, které nebyly pro pohyb těchto osob uzpůsobeny, rozhodli jsme se pro koncepční
práci na úpravách těchto objektů. Za tímto účelem jsme nechali zpracovat tzv. generel
bezbariérovosti, který zmapoval veškeré komunikace a veřejné budovy ve městě
a pojmenoval nedostatky, které v této oblasti budovy mají. První reakcí bude již v letošním
roce bezbariérová úprava radnice a bezbariérové chodníky na náměstí. V následujících
letech bychom pak rádi pokračovali u dalších chodníků a z budov např. u Domu kultury.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

DPA, s. r. o., Česká Lípa
02/2016 – 04/2016
65 tis Kč

Výňatek z Generelu
13. Lesní hospodářský plán 2016 – 2025
V roce 2016 byl po dvouleté práci dokončen nový lesní hospodářský plán (LHP), který
stanovil závazné ukazatele v péči o lesy na následující decennium. Nový LHP je již
vyhotoven kompletně v digitální podobě a má jej k dispozici jak město Šluknov jako vlastník,
tak nájemce lesa, tj. SLŠ a SOŠS Šluknov.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
Z toho dotace:

EKOLES Projekt, Jablonec nad Nisou
05/2014 – 07/2016
118 tis Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 35 tis. Kč)
87 tis. Kč
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Ukázka porostní mapy

MĚSTSKÁ ZELEŇ
1. Revitalizace parku na Rumburské ulici
Nejvýznamnější akcí v oblasti městské zeleně byla obnova parku na Rumburské ulici, které
dominovala kompletní obnova stromového patra výsadbou 55 stromů v původním duchu
zahrady továrnické vily (dnes knihovna). Osázen byl rovněž zelený pás podél nového
chodníku na Rumburské ulici, včetně obnovy javorové aleje po obou stranách komunikace.
Akce bude dokončena na jaře roku 2017 vysázením 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:

UNILES, a. s., Rumburk, Technické služby
spol. s r. o., Ing. Miloslav Wach, Liberec
04/2016 – 05/2017
640 tis. Kč (v roce 2016 investováno 490 tis. Kč)

Původní stav zarostlého parku

Zakládání cestní sítě
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Šluknov,

Pohled na park s dlážděnými cestami a nově vysazenými stromy

2. Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku
V průběhu letního období roku bylo provedeno odborné ošetření stromů v zámeckém parku.
V rámci akce byly převážně zdravotními a bezpečnostními řezy a instalací dynamických
vazeb ošetřeno celkem 73 stromů. Jedná se o vůbec první takto komplexní zásah v historii
parku, díky kterému by se měl veškerý pohyb v této lokalitě stát výrazně bezpečnější.
Přestože na první pohled stromy vypadaly dobře, vykazovaly před zahájením akce řadu
defektů – výskyt suchých či nalomených větví, tlakové větvení, které mohlo způsobit
rozlomení korun, aj. Tyto závady jsou nyní odstraněny a bez nadsázky lze říci, že stromy
v parku jsou nyní o poznání zdravější
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:
z toho dotace:

KAVYL, spol. s r. o., Brno
06/2016 – 10/2016
212 tis. Kč
170 tis. Kč

Stromolezci při práci v zámeckém parku
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3. Obnova parku v Rožanech – II. etapa
V souladu s programovým prohlášením nového zastupitelstva byla zahájena obnova zeleně
i v městských částech města, které byly doposud v této oblasti opomíjeny. Pravděpodobně
nejvýznamnější takovou plochou je park v Rožanech, který skýtá velký potenciál pro
vytvoření reprezentativní parkové plochy. Jelikož je park poměrně rozsáhlý, byla jeho obnova
rozdělena do dvou etap, přičemž první z nich byla realizována v roce 2015. V roce 2016 byla
realizace dokončena – celkem bylo V Rožanech vysazeno celkem 67 stromů, zcela
obnovena cestní síť, osazen nový mobiliář a zřízeno schodiště, které parčík propojilo
s cestou na Novou Ves a kostelíkem.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov, spol. s r. o., UNILES, a. s., Rumburk
03/2016 – 06/2016
280 tis. Kč

Zahájení obnovy parku a cesty

Budování schodiště

Centrální část parčíku v novém kabátu
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4. Obnova parčíku T. G. M. v Království
Parčík v Království je oproti ostatním městským parkům menší plochou, tak i zdejší úprava je
o poznání skromnější. I tak ale prostranství prošlo zásadní proměnou a pevně věříme, že se
stane příjemným místem pro trávení odpočinku pro obyvatele i návštěvníky Království. I zde
byla obnovena cestní síť, vysazeny okrasné keře a stromy a osazen mobiliář. Pomyslnou
třešničkou na dortu je návrat busty T. G. Masaryka, která zde byla velice krátce instalována
mezi léty 1946 – 1948.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Původní stav parčíku

UNILES, a. s., Rumburk, Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
03/2016 – 06/2016
140 tis. Kč

Terénní úpravy

Finální stav parčíku
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5. Oprava naučných stezek města Šluknov
Město Šluknov vlastní na svém katastru tři naučné stezky, které v minulosti realizovala SLŠ,
resp. ČSOP při SLŠ. Jelikož jsou vzhledem ke své odlehlosti některá zastavení naučných
stezek bohužel pravidelným terčem vandalských útoků, byla již nutná komplexnější oprava
a výměna některých prvků (koše, posezení, infotabule). V roce 2016 byla proto provedena
celková oprava a současně byla uzavřena smlouva se Střední lesnickou školou na zajištění
pravidelné údržby naučných stezek.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

SLŠ a SOŠS, Šluknov
04/2016 – 05/2016
40 tis.

Zastavení naučné stezky Střelnice

6. Dílčí výsadby zeleně na katastru města
Vedle zmíněných zásadních akcí probíhala stejně jako v předchozích letech dílčí obnova
zeleně v různých částech města. Vzhledem k náročné realizaci projektu tří nových parků
byly výsadby skutečně spíše dílčí, přesto bylo vytvořeno či doplněno několik významných
ploch zeleně – zmiňme především osázení zálivů na náměstí Míru, výsadba lip u Zeckelova
kříže, ozelenění nových veřejných záchodků, zeleň podél nového chodníku na Rumburské
a doplnění atria v domě s pečovatelskými byty u nádraží.
Velkým zlomem v péči o veřejnou zeleň byla skutečnost, že byla ukončena spolupráce
s Úřadem práce na poskytování pracovníků VPP, kteří v minulých letech o zeleň pečovali.
Nastavený systém a rozsah ploch veřejné zeleně již neumožňoval zajistit touto cestou
kvalitní péči, proto město přistoupilo k uzavření smlouvy s odbornou firmou, zahradnickým
střediskem společnosti Uniles pod vedením Ing. Jitky Čadové.
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či neperspektivních.
Celkem jich v roce 2016 bylo pokáceno 53.
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V roce 2016 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů:
















Kompostárna (výsadba dubu u vjezdu)
Alej T. G. Masaryka u kolejí (opětovná výsadba v minulosti již 2x zlomeného javoru.
Je však zcela neuvěřitelné, že pouhý měsíc po výsadbě byl strom opět, již
potřetí zlomen)
Náměstí Míru (výsadba v rámci nové úpravy náměstí a okolo nových veřejných
záchodků)
Hřiště Budišínská (výsadba lípy jako náhrada za v minulosti skácenou)
Terminál (výsadba kulovité tuje)
Zámecký park (výsadba 3 stromů jako náhrada za v minulosti zničené vandaly či
skácené)
Zeckelův kříž (výsadba 3 lip okolo obnoveného křížku)
Parčík u nádraží (výsadba 4 rododendronů jako náhrady za letos ukradené, již
podruhé)
Chodník Rumburská (výsadba 5 babyk a keřového patra)
Pod čerpací stanicí PapOil (výsadba javoru klenu jako náhrady za uhynulý)
Pečovatelské byty u nádraží (doplnění zeleně v atriu a náhrada uhynulého jeřábu)
Kostel sv. Václava (dosadba 3 lip za v minulosti uhynulé)
Naučná stezka Střelnice (dosadba javoru za v minulosti skácený)
Křížový vrch (náhrada 3 uhynulých dřevin vysazených v rámci celkové revitalizace)
Dosadby ve 3 krajinných alejích vysazených v letech 2014 – 2015 (Knížecí, Fukov,
Království)

Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

UNILES, a. s., Rumburk
04/2016 – 11/2016
306 tis. Kč

Atrium domu s pečovatelskými byty u nádraží

Osazené zálivy na náměstí Míru

Výsadby podél chodníku na Rumburské

Zeleň podél nových veřejných záchodků
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7. Odborné ošetření dřevin ve městě
Díky vyšší částce v rozpočtu města a fungujícímu Ekologického fondu bylo možné i v roce
2016 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 14 dřevin (Karlovo údolí, Javorová brána,
Jasan v Císařském, Javor v Království, Jasan v Lužické ulici).
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Ing. Miloslav Wach, Liberec, Jakub Tichý, Chomutov
06/2016 – 10/2016
50 tis. Kč

Instalace dynamických vazeb, foto přímo z koruny stromu

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2016
Odbor rozvoje a ŽP zajišťuje agendu odpadů jak po stránce administrativní, tak po stránce
praktické.
Partneři města
Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2016 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
44

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
- zajišťují pro město Šluknov svoz směsného komunálního odpadu, vytříděných složek
komunálního odpadu a také svoz biologicky rozložitelného odpadu
- zajišťují úklid města – komunikací, veřejných prostranství, svoz odpadů z odpadkových
košů, likvidují černé skládky
- provozují sběrný dvůr
- provozují kompostárnu
- zajišťují likvidaci znečištěných vod z odlučovačů ropných látek.
- http://www.mesto-sluknov.cz/cz/582-technicke-sluzby-sluknov.html
EKO-KOM, a. s.
- provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů. Výrazně podporuje sběr
vytříděných složek komunálního odpadu. Zdarma poskytuje městu kontejnery na tříděný
odpad. Na základě čtvrtletních výkazů finančně přispívá k zmírnění nákladů města na
zajišťování třídění odpadů.
- http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu
Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat
- firmy zapojené do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Město Šluknov
vytvořilo ve sběrném dvoře místo zpětného odběru elektrozařízení. Zpětně odebírá
každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak
od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob. Odvoz, recyklaci,
likvidaci sebraných elektrozařízení zajišťují na své náklady výše uvedené firmy. Za
možnost užívání sběrného místa i za služby s tím spojené poskytují městu Šluknov
finanční příspěvek na podporu sběru – viz kapitola finance.
- http://www.elektrowin.cz/;
- http://www.asekol.cz/;
- http://www.ekolamp.cz/;
- http://www.ecobat.cz/
PRODUKCE ODPADŮ
V roce 2016 vyprodukovali občané města celkem 3.819 t odpadů, což je o 927,567 t více než
v roce 2015. Důvodem je zajištění sběru bioodpadů, který vzrostl o více jak 1.000 tun.
Z toho:
Odpady z domácností
1.341,11 t
Objemný odpad
321,73 t
Papír
259,67 t
Kompozitní obaly (tetra-pack)
0,51 t
Barevné sklo
36,26 t
Bílé sklo
17,55 t
Plast
66,76 t
Biologicky rozložitelný odpad 164,97 t
Kovy
300,33 t
Textil
13,19 t
Ostatní odpady vytříděné
354,96 t
ve sběrném dvoře

porovnání s rokem 2015
(236 kg/os/rok, resp. 19,7 kg/os/měsíc) + 42,94
(56,7 kg/os/rok, resp. 4,7 kg/os/měsíc) + 19,44
(45,8 kg/os/rok, resp. 3,8 kg/os/měsíc) + 45,76
(kg/os/rok - nepočítáno)
+ 0,244
(6,39 kg/os/rok, resp. 0,53 kg/os/měsíc)
- 3,29
(3,09 kg/os/rok, resp. 0,26 kg/os/měsíc) + 5,22
(11,76 kg/os/rok, resp. 0,98 kg/os/měsíc) + 7,46
(29,07 kg/os/rok, resp. 2,42 kg/os/měsíc)
(52,92 kg/os/rok, resp. 4,4 kg/os/měsíc) - 196,96
(2,32 kg/os/rok, resp. 0,19 kg/os/měsíc) - 20,59
(62,55 kg/os/rok, resp. 5,21 Kg/os/měsíc) - 92,59

NÁDOBY
Ve Šluknově bylo v roce 2016 průměrně sváženo celkem 1.553 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 2016 pronajímalo celkem
1.431 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 2016 jich
bylo vydáno 829 ks.
V roce 2016 již probíhalo intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se
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zapojilo 250 občanů, mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz probíhal
od dubna do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 3.380 nádob.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
V roce 2016 bylo ve městě vyčleněno 27 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“,
tj. místa, kde jsou usazeny kontejnery na tříděný odpad. V tomto roce vznikla dvě nová místa
na odkládání tříděných odpadů a tím se snížila donášková vzdálenost pro mnoho občanů.
Jedno v zadní části Království u č. p. 183 a druhé na křižovatce ulic Královská a Tovární
u autobusové zastávky. Téměř ve všech jsou umístěny 3 komodity odpadů – papír, sklo,
plast. Na 13 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo. Celkem je rozmístěno 118
kontejnerů.

Nové kontejnerové stání v zadní části Království u č. p. 183

Nové kontejnerové stání u autobusové zastávky u Toposu
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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 2015 byla otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku. Město Šluknov
tak zahájilo 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 2016 občané užívali již 250 ks těchto nádob. Sebráno
bylo celkem 1.016,2 tun bioodpadů z domácností.
Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno
851,23 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 3.389 kg drobných elektrozařízení, TV a monitorů 465
ks o celkové váze 9.721 kg, celkem 13.110 kg.
Firma Elektrowin, a. s. má v areálu Technických služeb, spol. s r. o. přistaveny 2 velké
skříňové kontejnery, do kterých mohou občané odkládat i větší elektrozařízení,
např. ledničky, pračky, apod. Do všech (velkých i malých) kontejnerů občané předali zařízení
o celkové váze 19.637 kg.
ECOBAT – do sběrného dvora odevzdali občané v roce 2016 80 kg baterií.

SBĚR TEXTILU
V roce 2016 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 2016 občané vytřídili 13.190 kg
textilu, což je o téměř dvacet tun méně než v loňském roce.

SOUTĚŽ
Ve školním roce 2015 – 2016 probíhal v Základní škole J. Vohradského 13. 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.
47

Ve školním roce 2015 – 2016 žáci prvního stupně sebrali 158.006 ks pet lahví, tj. 5.087 kg
ve 3.283 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 jako
hlavní organizátor 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 Roman Zadina z 2. A, druhé místo obsadila Nikola
Zemanová z 2. A a na třetím místě byla Adéla Petroušková z 5. A. V soutěži tříd se na
prvním místě umístila třída 5. B, druhá byla 2. A a třetí 2. B.

UKLIĎME ČESKO
Město Šluknov se i v letošním roce připojilo k celorepublikové akci – Ukliďme Česko. V týdnu
od 18. dubna do 24. dubna 2016 se spolky, organizace i jednotlivci zapojili do této akce,
jejímž cílem bylo uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků, rybníků,
vlakových zastávek, lesů. Sebralo se celkem 2,09 tuny odpadů. Je to téměř dvojnásobek
oproti roku 2015. Pytle na odpad poskytly Technické služby Šluknov spol. s r. o., rukavice
pak město jako hlavní organizátoři akce.
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Ukliďme Česko – zapojili se také členové geocaching.
Město Šluknov vybudovalo v roce 2016 odpočinkové místo v městské části Královka, ke
kterému instalovalo naučnou tabuli s časem rozpadu různých odpadů, které občané odhazují
v přírodě.

Odpočinkové místo na Královce
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Naučná tabule s vyznačením času rozkladu různých druhů odpadů.

FINANCOVÁNÍ
NÁKLADY
zaokrouhleno, s DPH

Svoz komunálních odpadů
Nájem nádob na komunální odpad
Svoz tříděného odpadu
Nájem nádob na tříděný odpad
Svoz nádob s bioodpadem
Sběrný dvůr - likvidace odpadů
Likvidace černých skládek
Koše
Pneumatiky
Nebezpečné odpady – likvidace
Soutěž ve sběru
Odměny partnerským firmám

4 042 662,76
221 068,50
593 052,70
59 052,84
167 141,00
541 697,00
8 515,00
44 531,00
65 014,82
123 072,90
30 000,00
3 621,00

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

PŘÍJMY
Poplatek od občanů
2.482.212,00 Kč
EKO-KOM a.s. odměna za třídění
504.570,50 Kč
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)
45.797,65 Kč
poplatek od ostatních původců odpadu
4.000,00 Kč
a využívání systému obce (celkem)
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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 2016 vydal Odbor rozvoje a ŽP celkem 94 rybářských lístků.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1. Městské studny
V roce 2016 byly dne 02.05.2016 odebrány vzorky vody z městských studní. V tomto roce
nebyly výsledky rozborů tak tragické jako v roce přecházejícím. Pouze u studny v Království
se dlouhodobě nedaří zajistit zkvalitnění vody, a to ani přes veškerou údržbu a dezinfekci.
Tato studna v nedávné minulosti byla jednou ze studní s nejkvalitnější vodou. Před dvěma
lety došlo k neznámé změně, jejíž příčinu nelze odhalit. V případě dalších městských studní
je stav o poznání lepší. Byť v případě studny v Rožanech se vyskytuje zvýšení počet
koliformních bakterií, jedná se vcelku o zanedbatelné množství. Studna v Kunraticích
vychází v rozborech o něco hůře. Důvodem je především malý odběr a tím pádem živná
půda pro mikroby. Studna na Královce měla v roce 2016 v době odběru vodu naprosto
skvělou.

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. Od září tak probíhají práce na jeho celkové úpravě rozdělené na 4 stavební objekty
– rekonstrukce hráze, úprava vpusti a výusti, úprava břehů nádrže a rekonstrukce cesty
podél zámecké zdi. Realizace by měla být hotova do konce dubna roku 2017.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Josef Aulický, Děčín
09/2016 – 04/2017
2,940 mil. Kč (včetně nákupu rybníku a projektu, z toho v roce
2016 profinancováno 1.915 mil. Kč)

Zahájení prací vytrháváním panelů
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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 2016 jsme řešili jak stav zatrubněného potoka, kde byla
již v brzkých jarních měsících zaznamenána havárie spolu s havárií kanalizační stoky ve
správě SČVaK. Ta byla vyřešena opravou další částí koryta v ulici Přemyslova a na rok 2017
připravujeme dokončení opravy této problematické části, opět ve spolupráci s SČVaK a SVS.
Současně jsme zahájili přípravu projektových prací na rekonstrukci celého rybníka, včetně
náhonu a vybudování nového havarijního přelivu, který by v případě přívalových či
dlouhotrvajících dešťů odváděl vodu přímo do Stříbrnohorského potoka.
Zhotovitel akce:
Realizace:
Profinancování akce:

Technické služby Šluknov (havárie), Jaromír Maděra (PD)
03/2016 a 11/2016 – 07/2017
422 tis. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 318 tis. Kč)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
V prvním čtvrtletí roku 2016 zajišťovalo celkem 7 žen zahradnické a úklidové práce ve městě
v režimu veřejně prospěšných prací.
Od dubna 2016 město zaměstnává pouze jednu pracovnici, která zajišťuje doplňkové
zahradnické a úklidové práce. Tuto činnost nově v plném rozsahu zajišťují smluvní firmy.

Vypracoval: kolektiv Odboru rozvoje a ŽP
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