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P Ř I H L Á Š K A 
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2016 
 

 
Pokyny ke zpracování přihlášky: 

V přihlášce zodpovězte následující otázky, které zpracujte na samostatných listech 
přesně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají MPR nebo MPZ a jsou 
zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 
 

Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu 
odbornému pracovišti Národního památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí na 
krajské úrovni. Tento zašle elektronicky i tiskopis přihlášky pro snadnější vyplnění.  Přihlášku 
předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2016. Přihlášku zašlete                               
v  elektronické podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
 
 
 

Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/: 
 
 
 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 
/Uveďte v příloze, proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 
objekty v obci./ 

Charakteristika objekt ů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných 
území, atd., které považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za 
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2016, doplněnou 
fotodokumentací. 

 
Historická část města Zákupy byla uznána Městskou památkovou zónou Zákupy (dále jen 
MPZ Zákupy) roku 2003 a tvoří přirozený rámec pro nejvýznamnější zákupské památky – 
Národní kulturní památku státní zámek Zákupy a hospodářský dvůr zámku v Zákupech. 
Dohromady tvoří harmonický celek a jeden z nejvýznamnějších cílů turistického ruchu 
Libereckého kraje. I přes některé necitlivé zásahy v MPZ Zákupy a zanedbání ochrany u 
některých památek za předchozích před- i polistopadových vedení radnice se podařilo 
zachovat jádro MPZ pro další generace. V posledních letech se daří efektivně využívat 
Programu regenerace MPZ.  
Za finačního přispění se podařilo opravit tyto památky ve vlastnictví města: 
 Sloup Nejsvětější Trojice, rejstř. č. 41422/5-3430 - Obnova byla provedena restaurátorem 
Radomilem Šolcem z Dubé v roce 2006. Po devastaci zejména v letech 1968 – 1990, kdy 
kolem sloupu jezdila těžká vojenská technika místní sovětské posádky. Obnova přišla na 
110tisíc Kč v roce 2002 a na 2 660 tisíc Kč v roce 2006 – z toho přispělo německé 
ministerstvo kultury 1370 tis.Kč a čs.-něm. Fond budoucnosti 750 tisíc Kč 
Dům čp. 243, rejstř.č. 45125/5-3431 - Byly opraveny omítky nákladem 735 tis. Kč z 
Programu regenerace MPZ MK ČR. 
Restaurování souboru barokních soch sv. Apolonie a sv. Barbory na mostě u kaple sv. 
Anny a sv. Fabiána a sv. Šebestiána před kaplí sv. Anny - R.č. USKP: 31746/5-3436 
(most)Restaurování soch provedl BcA. Jan Fedorčák. Na restaurátorské práce na sv. Apolonii 
byly využity finanční prostředky z Programu regenerace MPZ MK ČR (70 tis. Kč). Dalších 
100 tis. Kč město získalo z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. Na kamenném 
mostě byl také zrestaurován stávající kovový kříž s umučeným Ježíšem Kristem, provedl 
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Vojtěch Ouřada, Dis. Na místě chybějící sochy byl instalován kovový Kříž smíření, 
symbolizující společné soužití Čechů a Němců v Zákupech (autor Oldřich Mikulecký, Dis.). 
Celkové náklady 375 tis. Kč. 
Městský dům Mírové náměstí č. p. 91, Zákupy, p.č. 838 k.ú. Zákupy. Rejstříkové číslo 
kulturní památky: USKP: 26804/5-3442 - Rekonstrukce střechy spočívala v sejmutí 
původního laťování, oprava krovu, nová krytina – pálená taška Bobrovka, osazení vikýřů, 
klempířské práce, oprava stávajících komínových těles. Celkové náklady 510 tis Kč. 
Příspěvek z Programu regenerace MPZ MK ČR 174 tis. Kč. V roce 2014 byla dokončena 
kompletní rekonstrukce této památky. Nová fasáda, nová okna a dveře (kopie původních), 
odvlhčení objektu a další související práce. Celkové náklady 1.073 tis. Kč. Příspěvek 
z Programu 455 tis. Kč. 
Restaurování soch z Kamenného mostu před kapucínským klášterem – Zákupy, p.p.č. 
840/1, 822 v k.ú. Zákupy. Rejstříkové číslo kulturní památky: USKP:17766/5-
3441Restaurování soch provedl BcA. Jan Fedorčák. Socha sv. Damiána byla v torzálním 
stavu uložena na St. Zámku v Zákupech. Celkové náklady 114 tis Kč. Příspěvek z  Programu 
regenerace MPZ MK ČR 96 tis. Kč. Ostatní sochy byly na mostě. Restaurování provedl 
v roce 2014 BcA. Jan Fedorčák, celkové náklady 330 tis. Kč. Příspěvek z Programu 220 tis. 
Kč. Sv. Blažej a sv. Valentýn byli zrestaurováni v roce 2015 – (celkem 216 tis Kč, z PRMPZ 
210 tis Kč). V roce bylo provedeno odstranění druhotných terénních úprav vzhledově 
degradujících a zatěžujících most a rehabilitace původní prezentace mostu se sochařskou 
výzdobou. Součástí zásahu budou kroky zohledňující architektonické, funkční a výtvarné 
řešení včetně odvodněni i případných vegetačních úprav. V první fázi oprava mostovky, 
zpevněných ploch předmostí, zemni práce a terénní úpravy, odvodněni, demontáž a transfer 
soch na chráněné místo včetně horních časti podstavců, demontáž a nové uložen spodních 
časti podstavců a kamenného zábradlí, vyspárování, vyklínováni a tmelení kamenného zdiva 
dostupného mostního oblouku určeného k prezentaci nad úrovní nově navržených a 
stávajících nivelaci okolních ploch, ostatní restaurátorské práce spojené s opravou kamenné 
architektury mostu do původního tvaru včetně povrchových uprav. Celkové náklady 500 tis 
Kč z toho PRMPZ 445 tis Kč. 
Kaple p. Marie - p.p.č. 496 v k.ú. Zákupy, USKP:27967/5-3437 - Celková rekonstrukce 
kaple. Odvlhčení a hydroizolace kaple, výměna střešní krytiny a konstrukcí střechy, 
oplechování věžičky a repase kříže, rekonstrukce omítek, repase mříží, instalace repliky 
dveřní mříže, osazení nových dveří (kopie původních), rekonstrukce tesařských stěn a další 
související práce. Realizace 435 tis Kč, z PRMPZ 190 tis Kč. 
Sloup se sochou sv. Judy Tadeáše, p.č. 277, k.ú. Zákupy, USKP: 39864/5-3447 - sloup byl 
rozebrán a převezen do atelieru zhotovitele. Vzhledem k proporcím sloupu a zjevným dělicím 
rovinám zatmelených prasklin bylo nutné přistoupit před demontáží k fixaci sloupu zpevňující 
konstrukci. Bude provedeno celkové zpevnění povrchu kamene přípravky na bázi esterů 
kyseliny křemičité. Nejoslabenější povrchy a lomové plochy byly penetrovány opakovaně. 
Socha sv. Judy Tadeáše byla doplněna o paprsčitou svatozář podle historické 
fotodokumentace z nerezového materiálu se zlaceným povrchem pravým plátkovým zlatem. 
Kotvení svatozáře bude provedeno na syntetickou pryskyřici. Sloup byl umístěn do středu 
MPZ v Zákupech. Celkové náklady 157 tis Kč z toho 137 tis Kč z PRMPZ  
Městský dům, USKP:33758/5-3444, Borská 51, Zákupy  - Na objektu byla provedena 
výměna oken a dveří. Do pohledových ploch byla instalována špaletová okna. Celkové 
náklady 536 tis Kč z toho 243 tis Kč z PRMPZ.  
Dále dochází k postupné rekonstrukci kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána USKP: 46904/5-
3434, který se podařilo zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví  MKCR.  
V roce 2016 byla opravena střecha, město Zákupy přispělo 100 tis Kč.  Kostel je ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Zákupy.  Obnovy se dočkala i roubenka – venkovská 
usedlost, Mimoňská ulice 234, USKP:21370/5-3432. Na rekonstrukci střechy za 573 tis Kč 
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přispělo MKCR z PRMPZ částkou 248 tis Kč, město 58 tis Kč. Zbytek tvořil příspěvek 
vlastníka nemovitosti.      
Postupně také dochází k obnově nemovitostí, které nejsou v USKP. Nejvýrazněji působí 
oprava fasády Eduard-Held muzea na náměstí Svobody.  
 

 
 
 
 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření. 
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 
2016. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

Rejstř.č.              čp.     památka                                                   poznámka 

29607/5-3448      1      zámek                                               národní kult. památka 
46904/5-3434              kostel sv. Fabiána a Šebestiána 
41422/5-3430              sloup se sousoším sv. Trojice  
14769/5-3440     90     kapucínský klášter 
27967/5-3437              kaple sv. Anny*) 
31746/5-3436              most u kaple sv. Anny 
17766/5-3441              most ke klášteru 
39864/5-3447              sloup se sochou sv. Tadeáše             v zámeckém parku 
37946/5-3446     36     měšťanský dům                                Borská ulice 
33758/5-3444     51     měšťanský dům                                Borská ulice 
33773/5-3445     67     venkovská usedlost                           Kamenická ulice 
28799/5-3443     88     venkovská usedlost                           Zákoutí 
26804/5-3442     91     měšťanský dům                                Mírové náměstí 
16486/5-3439    116    venkovská usedlost                           Nábřežní 
44849/5-3438    147    venkovská usedlost                           Mostní 
21370/5-3432    234    měšťanský dům                                 Mimoňská 
45125/5-3431    243    měšťanský dům                                 Mimoňská 
*) v seznamu památek chybně zařazena jako kaple P. Marie 
 
 
 
 
A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  
V MPZ Zákupy je kapucínský klášter (rejstř.č.14769/5-3440). Ten má zřícenou kapli, chybí 
většina střešní krytiny a do objektu zatéká. Je narušena statika zdí hlavního objektu. 
Soukromý vlastník - p. Havelková z Prahy - provedl některé zabezpečovací práce, ale pro 
nedostatek finančních prostředků práce ukončil. Klášter se nachází ve velmi špatném stavu a 
pokud nedojde k včasnému zásahu, dojde k jeho úplnému zániku. 
 
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
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V MPZ Zákupy je kapucínský klášter (rejstř.č.14769/5-3440). Ten má zřícenou kapli, chybí 
většina střešní krytiny a do objektu zatéká. Je narušena statika zdí hlavního objektu. 
Soukromý vlastník - p. Havelková z Prahy - provedl některé zabezpečovací práce, ale pro 
nedostatek finančních prostředků práce ukončil. Klášter se nachází ve velmi špatném stavu 
(30 let) a pokud nedojde k včasnému zásahu, dojde k jeho úplnému zániku. 
 
 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Restaurování soch z Kamenného mostu před kapucínským klášterem – Zákupy, p.p.č. 
840/1, 822 v k.ú. Zákupy. Rejstříkové číslo kulturní památky: USKP:17766/5-
3441Restaurování soch provedl BcA. Jan Fedorčák. Socha sv. Damiána byla v torzálním 
stavu uložena na St. Zámku v Zákupech. Celkové náklady 114 tis Kč. Příspěvek z  Programu 
regenerace MPZ MK ČR 96 tis. Kč. Ostatní sochy byly na mostě. Restaurování provedl v roce 
2014 BcA. Jan Fedorčák, celkové náklady 330 tis. Kč. Příspěvek z Programu 220 tis. Kč. Sv. 
Blažej a sv. Valentýn byli zrestaurováni v roce 2015 – (celkem 216 tis Kč, z PRMPZ 210 tis 
Kč). V roce bylo provedeno odstranění druhotných terénních úprav vzhledově degradujících a 
zatěžujících most a rehabilitace původní prezentace mostu se sochařskou výzdobou. Součástí 
zásahu budou kroky zohledňující architektonické, funkční a výtvarné řešení včetně odvodněni 
i případných vegetačních úprav. V první fázi oprava mostovky, zpevněných ploch předmostí, 
zemni práce a terénní úpravy, odvodněni, demontáž a transfer soch na chráněné místo včetně 
horních časti podstavců, demontáž a nové uložen spodních časti podstavců a kamenného 
zábradlí, vyspárování, vyklínováni a tmelení kamenného zdiva dostupného mostního oblouku 
určeného k prezentaci nad úrovní nově navržených a stávajících nivelaci okolních ploch, 
ostatní restaurátorské práce spojené s opravou kamenné architektury mostu do původního 
tvaru včetně povrchových uprav. Celkové náklady 500 tis Kč z toho PRMPZ 445 tis Kč. 
Sloup se sochou sv. Judy Tadeáše, p.č. 277, k.ú. Zákupy, USKP: 39864/5-3447 - sloup byl 
rozebrán a převezen do atelieru zhotovitele. Vzhledem k proporcím sloupu a zjevným dělicím 
rovinám zatmelených prasklin bylo nutné přistoupit před demontáží k fixaci sloupu zpevňující 
konstrukci. Bude provedeno celkové zpevnění povrchu kamene přípravky na bázi esterů 
kyseliny křemičité. Nejoslabenější povrchy a lomové plochy byly penetrovány opakovaně. 
Socha sv. Judy Tadeáše byla doplněna o paprsčitou svatozář podle historické 
fotodokumentace z nerezového materiálu se zlaceným povrchem pravým plátkovým zlatem. 
Kotvení svatozáře bude provedeno na syntetickou pryskyřici. Sloup byl umístěn do středu 
MPZ v Zákupech. Celkové náklady 157 tis Kč z toho 137 tis Kč z PRMPZ. 
Městský dům, USKP:33758/5-3444, Borská 51, Zákupy  - Na objektu byla provedena 
výměna oken a dveří. Do pohledových ploch byla instalována špaletová okna. Celkové 
náklady 536 tis Kč z toho 243 tis Kč z PRMPZ.  
 
 

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 ke zrušení prohlášení 
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 
demolice, neodborné obnovy atd./. 

--------- 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 k prohlášení za 
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

---------- 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti                     
i číselné vyjádření. 
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B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2016 v havarijním stavu 
/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

Budova bývalého mlýna v Borské ulici, čp. 50, u vjezdu do města Zákupy od Nového Boru. 
Střídání soukromých vlastníků, neudržování, zatékání do objektu.  

Hospodářský dvůr Státního zámku Zákupy. Nedostatek finančních prostředků na opravu. 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 
v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Na přelomu roku 2015/16 byla dokončena oprava objektu Kulturního domu v Nádražní ulici 
(zateplení obálky, výměna výplní otvorů, instalace tepelného čerpadla). Jinak se jednalo 
pouze drobné opravy stávajících objektů. 

 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2016 demolovány s uvedením 
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 
církevní budovy, atd./. 

------------- 
 
 
 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 
do roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

V MPZ Zákupy jsou jedinými parky francouzský (spíše barokní park italského stylu) a 
anglický park Státního zámku Zákupy. Anglický park byl obnoven tehdejším okresním úřadem 
Česká Lípa po dlouhých letech devastace v letech  1999 - 2000 nákladem 6,66 milionu Kč. 
Údržba obou parků je prováděna pravidelně správou zámku a proto parky patří k významné 
oáze klidu a regenerace stovek zákupských občanů a návštěvníků zámku. Mimo zámeckých 
parků je v MPZ pouze několik zákoutí s lavičkami a zatravněná prostranství, jejichž 
pravidelnou údržbu provádějí pracovníci místního hospodářství města. V roce 2013 bylo 
město Zákupy úspěšné v žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Revitalizace zeleně v městské 
památkové zóně Zákupy. Jeho realizace proběhla v roce 2014. Většina komunikací v MPZ 
jsou ve vlastnictví města Zákupy. V posledních letech dochází k jejich celoplošným opravám 
(ulice Tichá a Nádražní). Do komunikací v MPZ město investuje stovky tisíc korun ročně. 
V roce 2016 byla dokončena instalace turistického informačního systému. Směrovky a 
ukazatele se jmény ulic a s důležitými body ve městě Zákupy. 
 
 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 
roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty ke 
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 
a dobrovolníků, atd./. 

Mezi hlavní negativa životního prostředí MPZ Zákupy patří mimo lokálních topenišť průtah 
nákladní dopravy městem. V roce 1996 byla provedena plynofikace města, kterou však pro 
vyšší náklady využívá jen část domácností. Jeden z větších znečišťovatelů v centru MPZ, 
společnost PVO sro., instalací poloautomatického kotle VARIMATIC v roce 2004 radikálně 
snížila produkci CO2 a polétavých popílků tak, že byla vyřazena z registru středních zdrojů. 
Nákladní automobilová doprava zamořuje ovzduší výfukovými plyny, prachem. Město Zákupy 
připravuje silniční obchvat vedený po severní hranici MPZ, který by svedl nákladní dopravu 
ze západní průmyslové zóny do severovýchodní průmyslové zóny mimo centrum města a MPZ. 
V letech 2009 – 2013 byl prováděn výkup pozemků a zpracována technická dokumentace 
obchvatu za 2,5 mil. Kč. Realizace obchvatu bude záležet na dostatku finančních prostředků. 
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Výstavba obchvatu by velice prospěla MPZ, v současné době je veškerá doprava vedena 
středem MPZ v bezprostřední blízkosti památek.  
 
 
C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2016 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2006 - 2016 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení, atd./. 

V roce 1996 byla provedena ve větší části města Zákupy výstavba plynovodu a přípojek pro 
jednotlivé objekty. V MPZ však pro technickou obtížnost a vysoké finanční náklady nebyly na 
plyn připojeny všechny objekty. 
V letech 2009 a 2010 byla v Zákupech provedena dosud největší investiční akce, a to výstavba 
kanalizační sítě, jejímž investorem byla Severočeská vodárenská společnost (SVS) za podpory 
financí vlády. Pravidelně probíhají drobné opravy hlavně kanalizačních vpustí.  
 
 
 
 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 
atd./. 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MPR nebo v MPZ 400.  
  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MPR nebo v MPZ 410.  
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp. 

V přízemí radnice bylo zřízeno městské informační centrum, které funguje celoročně v pondělí 
až pátek. Město pracuje na získání prostředků na zkvalitnění městského informačního 
systému. Město a blízké okolí je ale protkáno kvalitní sítí naučných stezek. Město vydává 
svůj zpravodaj, kde pravidelně informuje o stavu památek Komise pro regeneraci městské 
památkové zóny. 
 
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 
          Státní zámek Zákupy i kostel sv. Fabiana a sv. Šebestiana jsou pravidelně skoro celý 

rok otevřeny veřejnosti. Je zde konáno několik akcí, Noc kostelů, Císařské slavnosti, 
Zákupské slavnosti, Mikulášská nadílka, výstavy, koncerty vážné hudby apod.Městské 
památky jsou volně přístupné. 

 
D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní 

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a 
další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

Občanská vybavenost MPZ odpovídá standardu většiny zón malých měst. Přímo v MPZ je 
městský úřad, pošta, zdravotní středisko a několik restaurací, obchodů, penzion a vinotéka. 
Dopravní obslužnost je dobrá, v celé MPZ je parkování zdarma. Kulturní dům je součástí 
MPZ. Tělovýchovné zařízení při ZŠ je již mimo MPZ, ale pouze několik stovek metrů, stejně 
tak jako volnočasový areál koupaliště. 
 
D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 

/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci 
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo 
MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové 
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péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné 
www.stránky. 

www.zakupy.cz 
 
 
 
 

E. Společenský život: 
E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením 
jejich konkrétních aktivit v roce 2016. 

Místní občanská sdružení lze rozdělit na ta, která se přímo podílí na opravě a regeneraci 
památek a ostatní, která je propagují a oživují svými dalšími aktivitami.  
Občanské sdružení Drobné památky severních Čech z České Lípy v posledních letech opravilo 
kaple sv. Valentina v Novém Šidlově (rejstř.č. 102440) a podílelo na opravě kostela sv. Jana 
Křtitele v Brenné (památka rejstř.č. 31091/5-2856). Občanské sdružení Zákupská iniciativa 
opravilo boží muka – kapličky u mostu na Kamenici, u silnice na Lasvice a podílelo se na 
obnově kaple sv. Valentina v Novém Šidlově.  
Ostatní občanská sdružení a spolky propagují a oživují svými aktivitami MPZ Zákupy. 
Divadelní spolek Havlíček mnoho desítek let trvající tradicí nikdy nechybí v historických 
průvodech při každoročních Zákupských slavnostech a vánočním programu na Státním zámku 
a při Císařských slavnostech, tvoří i obnovenou tradici masopustních průvodů ve spolupráci s 
EDUARD HELD MUZEEM. Tělovýchovná jednota Zákupy pořádá sportovní akce 
(každoroční běh zámeckým parkem) a Klub žen pomáhá při podzimní údržbě parku. V roce 
2011 vzniklo občanské sdružení KULTURA ZÁKUPY, které chce podpořit aktivity občanů, 
spolků, živnostníků a právnických osob k trvale udržitelnému rozvoji města Zákupy – 
organizaci a podpoře kultury, ochraně a záchraně památek, podpoře a vytváření podmínek 
pro cestovní ruch a rozvoji spolupráce s orgány města Zákupy.  
 
 

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 
regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 
rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

- v únoru masopustní průvod s hudbou a stánkovým prodejem 
- v únoru městský maškarní ples a ples Dobročinné obce baráčnické 
- v květnu tradiční tělovýchovné soutěže  
- Císařské slavnosti na Státním zámku – zaměřeny pouze na historii, závod historických kol 

v parku 
- v září Zákupské slavnosti se stánkovým prodejem, atrakcemi a bohatým programem. 

Součástí slavností je i setkání německých rodáků 
- výstava jiřin na Státním zámku 
- pravidelné koncerty vážné hudby na Státním zámku 
- mikulášský a vánoční program na Státním zámku  
- vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém 
- předvánoční koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána 
- vánoční jarmark žáků základní školy v Kulturním domě 
- pravidelná divadelní představení v KD 
- pravidelné měsíční Zákupské trhy – burzy s návštěvou několika tisíc lidí 
- pravidelné akce v Eduard Held Muzeu 
 
 

E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 
památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají 
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pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 
2016 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

--------------------------------- 
 
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2016: 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 
- celkem na území obce /města/: 5 akcí 1,6 mil Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ: 4 akce 1.5 mil Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)1 akcí 100 tis Kč 
 
Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů 
rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2016 na 
území  obce /města/  4 % 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2016 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2016, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2016. 

 
 455 tis Kč na akci: Restaurování soch z Kamenného mostu před kapucínským 

klášterem – Zákupy, p.p.č. 840/1, 822 v k.ú. Zákupy  
          137 tis Kč na akci: Sloup se sochou sv. Judy Tadeáše, p.č. 277, k.ú. Zákupy, USKP: 

39864/5-3447   
 243 tis Kč na akci: Městský dům, USKP:33758/5-3444, Borská 51, Zákupy    
  
 
F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2016                 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 
využity. 

 Římskokatolická církev Zákupy získala 200 tis z dotačního programu LBC kraje. Státní 
zámek žádá o prostředky z IROPu na opravu hospodářského dvora. 

 
 
 
 
 
 
 

G. Koncepční příprava regenerace: 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 
Název: Územní plán Zákupy 
Pořizovatel: MěÚ Česká Lípa, Úřad územního plánování 
Zpracovatel: SAUL s. r. o. Liberec 
Datum schválení obecním zastupitelstvem 
a) zadání: 1.6. 2006 usn. č. 101/6 bod 16 
b) konceptu (souborné stanovisko): 124/09 25.2. 2009 
c) návrhu: 2.3. 2011 usn.č. 49/2011 nabytí účinnosti 29.3. 2011 
Opatření obecné povahy č. 01/2011 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

------------------------------- 
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G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 
poslední aktualizace/: 

Aktuální, kvalitní, pravidelně aktualizovaný. Rok schválení 2012, poslední aktualizace červen 
2016. 

 
G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  
Strategický plán rozvoje města 2012 – pravidelně aktualizován. 
 
G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 

plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 
plán rozvoje města apod./. 

----------------------------------- 
 
 
 

H. Závěrečný komentář: 
 

- Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu 
památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ 
včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, 
návštěvníků, ale také podnikatelů.  

Město Zákupy se po vypadnutí v roce 2011 z Programu regenerace MPZ opět aktivně 
zapojilo do tohoto programu. Nechalo zpracovat nový program regenerace MPZ a 
aktivně spolupracuje s ostatními subjekty zabývající se záchranou památek. Město 
iniciovalo několik jednání ohledně záchrany památek v Zákupech. Koncepční prací 
chce město docílit zachování městské památkové zóny. Během čtyř let se podařilo 
kompletně zrekonstruovat nebo začít s opravou všech památek ve vlastnictví města 
Zákupy. Díky pomoci města se podařilo čerpat z Programu i soukromým vlastníkům. 
Město finančně přispívá církvi na záchranu kostela. V MPZ jsou nově opraveny 
komunikace, Kulturní dům a řada soukromých objektů. Návštěvnost Státního zámku 
dvojnásobně vzrostla a daří se tyto návštěvníky dostat do centra města tedy do MPZ. 
-     Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
Město má své vlastní plakátovací plochy, které udržuje. Černý výlep je okamžitě 
likvidován. 
- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 
neziskových organizací, sponzorských darů, apod.  

-------------------------- 
- Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 

a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 

------------------------------------------- 
 
 
 

Závěrečné informace: 
 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek – rod. domy, parky, veřejné budovy, soubory domů, atd. 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme 
za vhodné srovnávací období posledních 10 let. 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 
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- Přihlášku podává každá obec či město samostatně za své katastrální území a po 
každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech. 

-  Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také      
o sankcích za porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a nepamátkových objektů 
v MPR a MPZ za rok 2016. 

-  Každý krajský vít ěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn 
v předsálí Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál 
bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo 
pro místní rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí. 
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