
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií  

 

6.1 Stav občanské vybavenosti – údržba, modernizace a dostavba stávajících objektů, záměry  
a realizace nových objektů.  
V podstatě je mnohé již zrekonstruováno a postaveno, takže je zásadní věcí udržitelnost provedených 
investic, což znamená, že město má malý vnitřní dluh k těmto objektům. Akce připravované viz 
"Strategický dokument rozvoje města Boží Dar – Rozvojové projektové záměry města Boží Dar". 

6.2 Inženýrské sítě – údržba stávajících sítí, záměry, opatření a realizace dostavby sítí, zkvalitňování dopravní 
vybavenosti, způsob likvidace splaškových vod.  

V době osamostatnění obce v dubnu 1990 byl Boží Dar s úrovní občanské vybavenosti a stavem 
inženýrských sítí „na štíru“, tak jako další desítky příhraničních obcí v Krušnohoří. Boží Dar pak o to více, 
jednak z důvodů dopadu všech opatření v souvislosti s těžbou uranových rud a zvláštního režimu v území 
od konce 2. světové války a ještě výrazněji pak v období 50. až 70. let, kdy celá oblast byla uzavřena a 
platil v ní zvláštní režim pohybu osob. Druhým důvodem byl stav správy, obec spadala pod správu MěNV 
Jáchymov a bylo na okraji zájmů, co se týká jeho rozvoje. Místní části, tj. osady Ryžovna a Zlatý Kopec, 
byly v poválečném období zcela vylidněné. V době převzetí správy neměla obec čistírnu odpadních vod, 
veškeré vody z domovních septiků, které ani v té době u všech objektů nebyly, odtékaly do Božídarského 
potoka, obec nebyla plynofikována, existovaly zde pouze dvě telefonní linky, komunikace byly 
v některých částech nezpevněné a ty zpevněné živičným krytem byly v žalostném stavu. Totéž platilo o 
veřejném osvětlení, údržbě veřejných prostranství atd. Díky provozu neodsířených elektráren byl stav 
ovzduší v Krušnohoří na hraně a tento stav se podepsal negativně na životním prostředí v Krušných 
horách, výrazně byl viditelný dopad znečištěného ovzduší na devastaci lesních porostů. 

V roce 1990 došlo k významným změnám a v následných letech se postupně naplňovaly a realizovaly 
záměry nového vedení obce. Prvním z nich byla v letech 1995 až 1996 realizace oddílné kanalizační sítě a 
výstavba čistírny odpadních vod dimenzovaná na předpokládaný nárůst obce, dalšími v jednotlivých 
letech až do současnosti pak telefonizace obce, rozvody kabelové televize, nové rozvody veřejného 
osvětlení, plynofikace, rekonstrukce místních komunikací probíhající v několika etapách, příprava území 
pro další výstavbu pro bydlení a rekreaci vč. realizace IS v těchto plochách. Významným počinem ke 
zlepšení života v obci byla realizace obchvatu Božího Daru, kterým došlo k vymístění silnic I/25 a silnice 
III. třídy 2196 z intravilánu na okraj obce a tím i ke zkvalitnění prostředí pro pohyb osob a vytvoření 
předpokladu pro to, aby se obec stala významným střediskem zimní a letní rekreace. Dne 10. října 2006 
byl obci vrácen status města a i tato skutečnost posílila pozici města při přípravě a realizaci záměrů ve 
správním území.  

6.3 Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření, ekologická 
výchova. 

Město Boží Dar od svého osamostatnění řeší odpadové hospodářství a likvidaci odpadů vzniklých na 
správním území prostřednictvím několika dalších subjektů, kterým jsou Služby Boží Dar s.r.o, tj. 
společností zřízenou městem a ve 100 % vlastnictví města a Služby města Vejprty s.r.o., kdy tyto 
společnosti zajišťují svoz a odvoz TKO a dalších odpadů vč. velkoobjemového odpadu k likvidaci a k 
dalšímu využití. Město má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM a.s., kdy se zapojila do systému 
separování odpadu. V zapůjčených kontejnerech na tříděný odpad pak občané, vlastnící rekreačních 
objektů a podnikatelé, kteří jsou smluvně do systému zapojeni, separují druhotné suroviny - papír, sklo a 
plasty. Kontejnery na tyto druhy odpadů jsou ve městě rozmístěny na 6 stanovištích. V r. 2014 se 
podařilo zajistit prostřednictvím spol. ASEKOL a ELEKTROWIN ve městě umístění kontejnerů na 
elektroodpad. Město provozuje od r. 2010 sběrné místo nebezpečného odpadu, likvidaci pak zajišťuje 
prostřednictvím spol. ASA.  

Město zřídilo místo pro ukládání BIO odpadu, kdy toto provozuje mimo zimní období od dubna do října a 
bio odpad vzniklý převážně z údržby městské zeleně a z údržby ploch od fyzických osob odváží k dalšímu 
využití na základě smluvního ujednání do kompostárny společnosti Správa lázeňských parků, p. o. 
Karlovy Vary. 

V r. 2015 se město Boží Dar v kategorii obcí do 1000 obyvatel umístilo v Karlovarském kraji na 1. místě 
v Lize odpadů, soutěži ve sběru využitelných složek odpadů. V části Zlatý Kopec, která je rekreační 
osadou, je zajištěna likvidace komunálních odpadů umístěním velkoobjemového kontejneru. Jednou 



z pořádaných akcí s ekologickou výchovou je akce sběru odpadů na veřejných prostranstvích a stezkách, 
které pořádá výbor zastupitelstva města a kterého se účastní děti z Božího Daru. Do systému 
odpadového hospodářství spadá i provoz a likvidace odpadů z odpadkových košů umístěných ve městě 
na veřejných prostranstvích.  

6.4 Úspory energií – kroky vedoucí k úsporám, zavádění netradičních zdrojů energie.   

Viz bod 4.2.3 s doplněním, že město na základě svých zkušeností propaguje netradiční zdroje a úspory u 
investorů novostaveb nebo při rekonstrukcích stávajících objektů. 

 


