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OBEC HŘENSKO

3 / POPLATKY
 

PROMINUTÍ POPLATKU 
ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ  
Další informace naleznete 
uvnitř Zpravodaje.

5 / BEZPEČNOST
 

V MĚSÍCI DUBNU JSDH 
HŘENSKO VYJELA K 5-TI 
POŽÁRŮM

Sucho v poslední době zvy-
šuje nebezpečí požárů.

4 / TURISMUS
 

UZAVŘENÍ VĚTšINY 
HRANIČNÍCH PŘECHODŮ 
OMEZILO TURISMUS

Zahájení turistické sezóny ve 
Hřensku se neustále posouvá.

������ ��������
Vážení spoluobčané,
věřte, že když jsem v minulém 

měsíci přispíval do našeho zpra-
vodaje, nepředpokládal jsem, že i 
v jeho květnovém vydání musím 
konstatovat, že naše turistická 
sezona ve Hřensku dosud zahá-
jena nebyla. Přestože stávající 
zdravotní situace v naší repub-
lice je vlivem koronaviru dosud 
neutěšená, je v poslední době 
zaznamenáváno její postupné 
pomíjení. Přesto ani k dnešnímu 
dni nejsem schopen naprosto 
zodpovědně a přesně říci, ke kte-
rému dni se tak stane. Dosud se 
upínám k datu 25. května t.r., byť 
není vyloučeno, že se tak usku-
teční dříve. Nepochybně jde též 
o vaše přání, především našich 
podnikatelů, kteří jsou nynějším 
stavem výrazně poškozeni.

Při poslední kontrole, kterou 
jsem si v soutěskách provedl v 
pondělí 4. května t.r., tedy v den 
130. výročí zahájení plavby v 
Edmundově soutěsce a v této sou-
vislosti jsem jejímu zakladateli v 
duchu za vás všechny poděkoval, 
mohu konstatovat, že vše k zahá-
jení jejich provozu je perfektně 
připraveno. S nostalgií se vracím 
o rok zpět, když na konci měsíce 
dubna našimi soutěskami prošlo 
34 325 turistů a na našich par-
kovištích bylo zaparkováno 5 
493 motorových vozidel. Mohu 
tedy říci, že naše ekonomická 
ztráta, ve formě příjmů pro obec, 
dosud představuje 2 553 543 
Kč. Jde o finanční prostředky, 

s nimiž jsme ve svých plánech, 
konkrétně při zajišťování našich 
naplánovaných projektů, počí-
tali. Již v minulém čísle zpravo-

daje jsem vás informoval o tom, 
že jsme museli odložit právě ty, 
které jsou spojené s dokončením 
oprav našeho kostela (vnitřní a 

venkovní osvětlení, včetně jeho 
výmalby), avšak zadaná oprava 
jejich varhan pokračuje i nadá-
le, neboť potud jsme vázáni již z 
dřívější doby uzavřenou smlou-
vou o dílo. Završena byla oprava 
III. nadzemního podlaží našeho 
obecního úřadu a s upřímnou ra-
dostí mohu konstatovat, že byla 
učiněna skutečně velmi dobře 
a v očekávané kvalitě. Protože s 
ohledem na shora uvedené právě 
zde nově vzniklé prostory, přede-
vším zasedací místnost a archiv, 
nemůžeme dovybavit, musíme 
si počkat na „lepší časy“. Shodně 
mohu hovořit o nově instalova-
ných „domcích“ na našich třech 
parkovištích, které oproti dřívěj-
ším skýtají lepší funkčnost a este-
tičnost. Jak sami vidíte, v dohled-
né době bude završena zadaná 
rekonstrukce našich dvou můst-
ků přes Kamenici, které po jejich 
dokončení budou splňovat ta nej-
přísnější bezpečnostní, především 
protipovodňová kritéria.

Opět mohu říci, že pracovníci 
obecního úřadu, obecní policie 
a naši hasiči jsou připraveni po-
skytnout vám, všem občanům 
obce Hřensko, jakoukoliv spoluú-
čast a pomoc, např. ve formě rou-
šek, při řešení stávající epidemie, 
která by se vás bezprostředně do-
týkala. Společně to zvládneme

Ať jste zdraví, máte se rádi a 
jste spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
 starosta

na zasedání zastupitelstva obce Hřensko
v pondělí 12. května 2020 od 17.00

v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

POZVÁNKA

POUKÁZKY

Prosíme občany, kteří si ještě nevyzvedli 
peněžní poukázky, aby tak učinili do

30.6.2020. Termín pro vyzvednutí poukázek 
byl prodloužen z důvodu pandemie COVID-19.



26.4.2020 14:45 byla jednotka 
hasičů Hřensko HZS Děčín vy-
slána na pomoc vážně zraněné-
mu turistovi, po pádu ze skály cca 
8-10m. Na místo kromě zdravot-
nické záchranné služby byl také 

vyslán žlutý vrtulník s lékařem, 
z důvodu předpokládaného váž-
ného stavu turisty. Po prvotním 
vyšetření záchranářem se ukázalo, 
že transport turista zvládne sanit-
kou, protože se jeho zranění neje-

vila tak závažná, jak bylo hlášeno. 
Z posledních zpráv po vyšetření 
v nemocnici by měl mít turista 
„pouze“ naštíplé žebro, jinak od-
řeniny a podlitiny po celém těle. 
Nutno dodat, že měl turista velké 

štěstí a jeho zranění nebyla váž-
nějšího charakteru. Podle infor-
mací od samotného turisty a jeho 
kolegů se bohužel potvrdilo jako 
mnohokrát, že si zranění přivodil 
v místech kde je zákaz vstupu.

N���zenin� � k�ě�nu
n���zenin� �����í

Hana Frišová, Mba Oliver Ibe, Petra Davis, Jarmila Marešová, Zdeňka Čílová, 
Rudolf Trázník, Pavel Hruška, Miroslav Vrabec, Jan Košík, Jiří Barcal, Pavel Trázník, 

David Vacuška, Antonín Podaný, Zbyšek Rychtařík, Antonín Vobora, 
Lucie Neumanová, Jitka Dařbujanová, Ivan Mareš, Patrik Poch, Jana Toušová, 

Marie šalmanová, David Backa, Dita Zárubová

O����encům přejeme pe�né zd���í � �e�e�ý ži���.

Pád ze skály se šťastným koncem
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Poplatníci poplatku  
za užívání veřejného prostranství 
 

 

  

Ve Hřensku, dne 30. dubna 2020 
 
 
Č. j.:  OB/5-2012/1/2020  
  

 

ROZHODNUTÍ 
 

o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 
z důvodu mimořádné události 

 
 
Obecní úřad Hřensko, jakožto správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství, 
rozhodl podle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, z moci úřední takto: 
 
Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství se promíjí zcela místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
- za umístění reklamních zařízení (čl. 5 písm. g) OZV č. 5/2012) 
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa (čl. 5 písm. k) OZV č. 5/2012) 
 
za období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. října 2020. Toto rozhodnutí je 
oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 

Odůvodnění 
 

V souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 se správce místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství rozhodl využít své pravomoci podle § 16b zákona č. 565/1990 Sb.,           
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem zmírnění zvýšených dopadů 
této mimořádné události na podnikatele i další poplatkové subjekty přistoupit ve stanoveném 
rozsahu k hromadnému prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství při 
zvláštním užívání veřejného prostranství vyjmenovaným způsobem. 

Tímto rozhodnutím je poplatníkům, kteří budou užívat veřejné prostranství vyjmenovaným 
způsobem, prominut místní poplatek za užívání veřejného prostranství ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí do 31. října 2020. Důvodem prominutí je zmírnění negativních dopadů 
do ekonomické sféry podnikatelů i obyvatel obce Hřensko v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu.  S ohledem na výše uvedené rozhodl správce místního poplatku tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. 
 
 

Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Zdeněk Pánek 
starosta 
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JUDr. Zdeněk Pánek 
starosta 

 

Prominutí poplatku 
za užívání veřejného 

prostranství
Obecní úřad Hřensko, jako správ-

ce místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství, využil mož-
nosti dané zákonem č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, v plat-
ném znění, a zcela prominul popla-
tek za umístění reklamních zaříze-
ní a poplatek za vyhrazení trvalého 
parkovacího místa za období od 1. 
května 2020 do 31. října 2020.

Pro poplatníky těchto poplatků 
tedy vyplývá povinnost uhradit 
do 31. května 2020 výše zmíněné 
poplatky za rok 2020 pouze v po-
loviční výši.

Poplatníkům, kteří již poplatky na 
rok 2020 uhradili, bude poplatek v 
poloviční výši vrácen.

S ohledem na stále trvající nou-
zový stav Obecní úřad Hřensko 
žádá poplatníky, aby poplatky 
hradili bezhotovostním platebním 
stykem na účet obce vedeného u 
Komerční banky, číslo účtu: 43-
8645470217/0100, variabilní sym-
bol 1343.

V případě jakýchkoli dotazů pro-
sím kontaktujte pracovnice obec-
ního úřadu na tel. č. 412 554 021 
nebo elektronicky na e-mailovou 
adresu: urad@hrensko.cz.

 JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta obce

Pozvánka
Obecní úřad Hřensko oznamuje 

konání 13. zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko, které se koná dne 
12. května 2020 od 17,00 v zaseda-
cí místnosti OÚ ve Hřensku.

Poděkování
Dobrý den pane starosto, chtěl 

bych vám jménem svým i jménem 
manželů Komínových (chalupáři ze 
Všemil, senioři, pán má hendikep s 
dolní končetinou) za včerejší pomoc, 
kdy nám vaši hasiči pomohli doplnit 
užitkovou vodu na chalupu manže-
lů Komínových.

Moc vám děkujeme a samozřejmě, 
kdyby jste vy něco potřebovali, nevá-
hejte se na nás kdykoliv obrátit.

Přejeme vám všem pevné zdraví a 
veselou mysl.

Marek Kny, 
starosta obce Jetřichovice



Pouštění psů na volno
Dne 5. dubna hlídka OP Hřen-

sko upozornila místního občana, 
že je nepřípustné pouštět psy na 
volno po místní komunikaci a 
na travnatý palouk pod hotelem 
Labe, kam chodí vykonávat potře-
bu, bez následného úklidu místa  
majitelem psa. Občan vzal výzvu 
hlídky OP na vědomí.

Samovolné otevření dveří
Dne 5. dubna bylo v místě hasi-

čárny signalizováno výstražným 
zařízením narušení objektu. Když 
se hlídka OP dostavila na místo 
tak zjistila, že vstupní dveře jsou 
otevřené. Po detailní prohlídce ob-
jektu hlídka uvnitř nezjistila žádné 
nepovolané osoby, nic nebylo po-
škozeno a nic nebylo odcizeno, jak 
prohlásil technik zabezpečovacího 
zařízení po provedené kontrole 
inventáře, který  se též dostavil na 
místo. Jak došlo k otevření hlav-
ních dveří bude zjištěno po vy-
hodnocení kamerových záznamů 
technikem.

Výjezd SDH Hřensko
Dne 6. dubna hlídka OP Hřen-

sko zabezpečovala zelenou vlnu 
při výjezdu SDH Hřensko k požá-
ru do Dolního Žlebu, kde byla tři 
ohniska požáru.

Přestupky v dopravě
Dne 9. dubna řešila hlídky OP 

přestupky v dopravě, když si řidič 
vozidla s partnerkou udělal v mís-
tě u Tří pramenů piknik. Posádku 
vozu hlídka OP vyzvala k odjezdu 
na nejbližší parkoviště na Mez-
ní Louce. Výzvě hlídky OP bylo 
uposlechnuto. Pod hotelem Labe 
hlídka OP zjistila , že řidič vozidla 
nerespektuje dopravní značení a 
jede v protisměru jednosměrné 
ulice. Hlídka OP přestupce vyřeši-
la na místě.

Napadení občana od psů
Dne 15. dubna nahlásil občan z 

Mezné, že byl napaden ze strany 
psů místního občana, které byly 
puštěny na volno. Při tomto ataku 
byl napadený občan zraněn, když 
bránil svého malého přestárlého  
psíka, který je navíc nemocný. Ob-
čan z Mezné byl hlídkou poučen 
jak má postupovat v této situaci 
a navíc mu bylo  hlídkou dopo-
ručeno vyhledat lékaře i dodateč-
ně, jako prevence před možnou 
infekční nemocí v místě rány po 
kousnutí. K tomuto doporučení se 
poškozený nevyjádřil.

Přestupky řidičů vozidel
Dne 19. dubna hlídka OP Hřen-

sko zadokumentovala přestupky 
dvou řidičů  vozidel parkujících na 
pozemcích Národního parku. Po 
zpracování potřebné dokumen-
tace budou přestupky doručeny 
na Magistrát v Děčíně k dalšímu 

šetření u příslušného správního 
orgánu.

Žádost o pomoc
Dne 24. dubna požádala o po-

moc hlídku   OP  Hřensko maji-
telka prodejny v místě vedle ObÚ 
Hřensko ve věci spuštění alarmu v 
jejich provozovně, která je dočas-
ně uzavřena. Hlídka OP provedla 
ihned vizuální kontrolu objektu a 
neshledala žádné narušení objek-
tu. O výsledku kontroly byla maji-
telce provozovny podána zpráva o 
stavu  objektu.

Stálá činnost hlídek OP Hřen-
sko

V průběhu omezujících opatře-

ní ze strany vlády ČR na provoz 
penzionů, hotelů , restaurací  by-
tových domů a chalup hlídka OP 
Hřensko denně prováděla kont-
rolu výše uvedených objektů, jako 
prevenci před jejich možném 
vyloupení. Také se věnovala kon-
trolní činnosti při povinnosti  ob-
čanů nosit ochranné roušky. Tato 
povinnost byla občany směřující 
na Pravčickou bránu v mnoha pří-
padech porušována a proto hlídky  
OP občany vyzývala k jejich opě-
tovnému nasazení. Výzvám bylo 
uposlechnuto.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 26. března do 24. dubna 2020

Turisty na mezinárodní cyklostezce č.2 Hamburg - Videň čeká na státní hranici mezi Českou 
republikou a Německem u Klopotského mlýna zábrana. Jindy hojně využívaná spojnice mezi 
Dolním Žlebem a Schönou je v součastnosti téměř prázdná. Omezení pohybu osob na některých 
hraničních přechodech značně poznamenalo turistický ruch v příhraničních oblastech a samo-
zřejmě se dotklo i Hřenska práve v době oslav 130. výročí soutěsek.

Na železniční trati mezi č. 084 mezi pohraničními železničními stanicemi Dolní Žleb a Schöna 
probíhá v součastnosti rekonstrukce první traťové koleje a první staniční koleje v ŽST Dolní Žleb. 
V úseku byly vyměněny pražce, koleje a trakční stožáry. Nyní stavební firmy finalizují nové tro-
lejové vedení a nástupiště v Dolním Žlebu. Stanice se může pochlubit také nedávno opravenou 
dopravní budovou a mobiliářem. Práce komplikuje poloha železničního náspu, který se nachází 
vysoko nad cyklostezkou. 

Výluka zde končí 14. května, ale stejná akce odstartuje o den později na druhé koleji. Pokud se 
potvrdí médii avizované uvolnění omezení mezinárodní osobní železniční přepravy, může se na 
tuto trať vrátit mimo jiné linka U28 (Děčín hl.n. - Bad Schandau - Dolní Poustevna - Rumburk), 
na které od 14. dubna 2020 platí mimořádný jízdní řád. 



V měsíci dubnu JSDH Hřensko vyjela k 5-ti požárům

Lesná 6.4 a 7.4.2020
Při výjezdu na požár v Lesné se naše jednotka rozdělila, část jela na již zmiňované místo a část jela na požár v Dolním Žlebu. Tam jsme 

byli během výjezdu přesměrováni operačním důstojníkem, kde jsme za asistence drážních hasičů likvidovali požár kolejového náspu. 
Tento zásah byl poměrně technicky náročný, protože přímo nad požárem vedlo vysoké napětí el. proudu a kolejová trolej také nebyla 
vypnuta. Na Lesné naše jednotka hasila požár lesního porostu a prováděla kyvadlovou dopravu vody z Děčína. Tento požár byl velmi 
rozsáhlý a náročný hasební práce trvaly 2 dny. Na místě bylo až 10 hasičských jednotek a létal na pomoc i policejní vrtulník s Bambi 
vakem.

Požár ve Hřensku 3.4.2020
V nočních hodinách jsme vyjížděli k požáru ve Hřensku v blíz-

kosti čerpací stanice. Na místě zasahovala naše jednotka společně s 
HZS Děčín. Požár byl rychle uhašen. 

Požár chalupy v Jetřichovicích 20.4.2020
Po příjezdu na místo, jsme ihned pomáhali záchranné službě s ošetřením zraněných osob (4 osoby) a jejich následným transportem do 

sanitek. Část naší jednotky se plně věnovala zřízení hadicového vedení k požářišti. Další členové naší jednotky vyrazili na koupaliště k 
vodnímu zdroji, kde se pomocí čerpadel plnily cisterny vodou. A zbytek jednotky pomáhal s kyvadlovou dopravou vody na požářiště. 
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Vzácný datlík tříprstý v oblasti Mezní Louky
V oblasti Mezní Louky se po-

dařilo koncem března pozo-
rovat a následně fotograficky 
zdokumentovat výskyt vzácné-
ho datlíka tříprstého (Picoides 
tridactylus). 

Jednalo se o samičku tohoto 
pro naši oblast neobvyklého dru-
hu, zaznamenán dosud nebyl ani 
v našem národním parku, ani u 
saských sousedů. 

Pohled na historické údaje pro-
zrazuje, že datlík tříprstý byl v 
oblasti Českého Švýcarska dosud 
zjištěn pouze dvakrát, a to v ob-
lasti Děčína. Jeden záznam po-
chází z konce března roku 1960 z 
okolí Jalůvčí, druhý z konce ledna 
roku 2002 z okolí Pastýřské stěny, 
kdy byl pozorován sameček.

Datlík tříprstý je velice skrytě 
a nenápadně žijící druh se zře-
telnou vazbou na horské lesy 
pralesovitého charakteru s vyso-
kým zastoupením smrku. Jeho 
hlasové projevy jsou velice tiché 
a nenápadné, vůči člověku však 
nevykazuje přílišnou plachost. 
Tradiční hnízdiště v České re-
publice se nacházejí na Šumavě 
a v horách na pomezí České re-
publiky a Slovenska. Důležitou 
součástí jeho potravy jsou larvy 
kůrovců a tesaříků. V souvislos-

ti s kůrovcovou gradací se datlí-
kům tříprstým zvýšila potravní 
nabídka a ornitologové jej začali 
zaznamenávat ve větší míře ve 
smrkových lesích, například v 
Krkonoších, na Českomoravské 
vrchovině, v Brdech, Krušných 

horách i jinde v Česku.
Datlík je spíše usedlým dru-

hem, který zřejmě nemigruje na 
delší vzdálenosti, je tedy i v le-
sích Českého Švýcarska pravdě-
podobně přítomen trvale, ale ve 
velmi řídké populaci a právě díky 

svému nenápadnému způsobu 
života uniká pozornosti ornitolo-
gů. V souvislosti s větší potravní 
nabídkou v posledních letech se 
jeho populace patrně rozrostla 
a tím se zvýšila i šance na jeho 
spatření.

Datlík tříprstý u Mezní Louky. Foto: Martin Horyna

V archivu jsem našel zajímavý 
historický pohled Hřenska. Není 
zřejmé ze kterého období

pochází ,ale je z doby,kdy ještě 
nestál hotel PRAHA.

Prosíme občany,kteří vlastní 
staré fotografie Hřenska,Mezní 
Louky a Mezné, aby je s popisem

lokality nabídli redakci ke zve-
řejnění v příštích číslech Zpravo-
daje.

Děkuji Jiří Neuman
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