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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 
 

 

 
 
 

 

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

 

 

Benešov nad Ploučnicí 
 

 

 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 

 

V roce 2016 pokračovala systematická podpora obnovy památkového dědictví 

města Benešov nad Ploučnicí nastartovaná v roce 2015.  Stěžejním mottem je propojení 

historie našeho města s životem v něm, a to jak ve smyslu občanského života našich 

obyvatel, tak i ve smyslu podpory cestovního ruchu. Podpora města obnovy památkové 

zóny se řídí schválenými dokumenty, ať už Strategií regenerace MPZ, tak v roce 2016 

schváleným Strategickým plánem rozvoje města. V současnosti pokračují práce na 

novém Územním plánu města a před schválením v zastupitelstvu je I. komunitní plán 

péče města Benešov nad Ploučnicí. Tyto všechny dokumenty ve vzájemné návaznosti 

pracují s MPZ jako s klíčovým atributem potenciálu rozvoje života v našem městě.   

Z hlediska samotné obnovy památek proběhlo ve městě 5 oprav památek. 2 v plné 

“režii” města, jedna v rámci Společenství vlastníků domu, ve kterém je město 

podílníkem, jedna v rámci Státního zámku a jedna v rámci katolické církve. V 

maximální možné součinnosti s památkáři z NPÚ tak měšťanský dům na náměstí získal  

  nový kabát, v tomto smyslu došlo i k přesunu bankomatu z této budovy, díky čemuž    

se zcela změnil pohledový ráz památkové budovy. Mariánský sloup se dočkal konečné 

restaurace včetně nového odvodňovacího  “podstavce”- sloup bude soutěžit v rámci 

soutěže Památka roku. Opravy Wolfova křídla Státního zámku a otevření nové lovecké 

expozice zase o trochu zvýšili turistický význam zámku. Hrobka Mattausch na hřbitově   

prošla klíčovou opravou střechy a odvodnění a konečně došlo i k restauraci reliéfů v 

Salhausenské kapli kostela Narození Panny Marie. Oprava památek však není jedinou 

podporou města v rámci obnovy vzhledu historické části města. V roce 2016 došlo k 

výrazným změnám v mobiliáři města především na náměstí Míru (došlo k odstranění 

nevzhledných betonových květináčů z dob socialismu, pořízení nových laviček, košů,  či 

přemístění v minulosti osazených soch z ytongu. V roce 2016 jsme investovali téměř 

1.2% příjmů rozpočtu města do obnovy památek a mobiliáře města. Do této částky není 

započtena podpora společenského a kulturního života ve městě. V roce 2016 přibyla na 

území města nová památka v podobě vily č. p. 416 ve Smetanově ulici, která je v 

soukromém vlastnictví. 

Co se týče kulturních aktivit, ať už na zámku (včetně zámeckého nádvoří a parku ) 

či v kostele,  se uskutečnila celá řada divadelních her, koncertů i akcí pro děti. V tomto 

smyslu jsou nám výbornými partnery naše příspěvkové organizace Základní a mateřská 

škola, Centrum dětí a mládeže i Služby města.  Totéž platí o spolupráci s Národním 

památkovým ústavem i římskokatolické farnosti. Čím dále více rozvíjející jsou i 
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občanské aktivity Rodinného centra Medvídek, Sdružení dobrovolných hasičů, Klubu 

seniorů, BS Aktivu či Spolku nad Ploučnicí.  

V novém roce 2017 plánujeme v nastoleném trendu pokračovat a pokračovat v 

obnově památek na území města. Plánujeme dokončení fasády v domě č. p. 17. ze zadní 

strany, další fázi opravy hrobky Mattausch na hřbitově, další restaurátorské práce v 

rámci Salhausenské kaple v rámci kostela, opravu interiéru na kapli Panny Marie 

Bolestné plus osazení desek se jmény obětí 1. světové války a soukromý vlastník nově 

zapsané vily č. p. 416, Smetanova ul. plánuje opravy domu a v neposlední řadě NPÚ 

bude pokračovat v obnově dalších zámeckých prostor. Vedle výše zmíněných akcí  

město ve spolupráci s římskokatolickou farností připravuje zpřístupnění kostelní věže 

(zadána studie proveditelnosti). V lednu 2017 podáme žádost o dotaci na Ministerstvo 

obrany na obnovu pomníku padlým 1. větové války v místní části Ovesná. V roce 2017 

dojde k dalším opravám komunikací, chodníků či fasád domů v MPZ, které napomohou 

celkovému dojmu z Městské památkové zóny. Čeká nás zkrátka rok plný práce a já 

doufám, že i radostí nad ožívajícím dědictvím našeho města. 

 

 

S úctou Filip Ušák, 

starosta města Benešov nad Ploučnicí 



 3 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

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./ 

 Na území MPZ je 12 nemovitých kulturních památek včetně areálu státního 

zámku a kostela Narození P. Marie, které jsou dále členěny do 25 (zámek) + 2 

(kostel) objektů. Plocha cca 38 ha. 

 

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.  

 Kulturní památky v havarijním se stavu se na území MPZ nenacházejí. 
 

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. 

 Nevyužívané kulturní památky se v MPZ nenacházejí. 
 

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. 

1.  V roce 2016 byly prováděny restaurátorské práce na sochařských dílech, která 

jsou umístěna ve veřejném prostoru MPZ Benešov nad Ploučnicí. Byla 

dokončena II. etapa restaurování sloupu se sochou P. Marie, který tvoří 

dominantu centrální části náměstí Benešova nad Ploučnicí. 

2. Oprava (obnova) hrobky Mattauschů, st. p. č. 469, revize a oprava střechy, 

dešťových svodů a žlabů, práce zabezpečující odvlhčení spodní stavby. Objekt 

slouží jako rozlučková místnost na hřbitově.   

3. Oprava fasády objektu č. p. 17 na náměstí Míru. Objekt slouží jako polyfunkční 

s byty a kancelářemi.  

4. Č. p. 45, areál státního zámku Benešov nad Ploučnicí, udržovací práce ve 3. n. p. 

Wolfova křídla. 

5. Restaurování reliéfů v Salhausenské kapli.  
 

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./. 

 V roce 2016 nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku.  
 

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.  

 V roce 2016 došlo k prohlášení jednoho objektu za kulturní památku. Jedná se o 

městský dům č. p. 416 v ul. Smetanova. 



 4 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

 

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. 

1. Č. p. 63, rodinný dům, neobývaný, zanedbaná údržba, havarijní stav trvá několik 

let. 

2. Č. p. 76, rodinný dům, neobývaný, zanedbaná údržba, havarijní stav trvá několik 

let. 
 

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. 

 

1. č. p. 101, ul. Československé armády - dvougaráž u domu  

2. č. p. 474, ul. Komenského – výměna oken 

3. č. p. 121, ul. Československé armády – oprava a nátěr fasády domu 

4. č. p. 416, ul. Smetanova – oprava střechy 

5. č. p. 84, ul. Československé armády – výměna oken a vchodových dveří 

6. č. p. 1, náměstí Míru – osazení bankomatu do okenního otvoru v 1. N. P. 

budovy 

7. č. p. 87, ul. Československé armády – výměna dvou střešních oken 

8. č. p. 65, ul. Palackého – výměna oken a vnitřních instalací 
 

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./. 

 V roce 2016 proběhla demolice na území MPZ: č. p. 516, rodinný dům, 

neobývaný, zanedbaná údržba, nařízeno vyklizení, havarijní stav trval cca 10 let. 

 
 
 

 

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. 

Parky a veřejná prostranství v MPZ jsou v dobrém stavu, záměrem je provést 

revitalizaci veřejných prostranství (park, hradní příkopy) v okolí areálu státního 

zámku, výměnu lamp veřejného osvětlení, nahrazení nevhodných betonových dlažeb. 

Stav komunikací a chodníků je dobrý. Náměstí je tvořeno převážně plochami ze žulové a 

čedičové dlažby. Povrch komunikací je převážně z asfaltobetonu. V ul. Kostelní a 

Zámecká je povrch komunikací tvořen kamennou rovnaninou. 

V letech 2008 – 2009 byla provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizační sítě na 

většině území MPZ, při této akci byla obnovena většina povrchů komunikací v MPZ. 

2012 Výměna lamp veřejného osvětlení náměstí Míru 

2014 Rekonstrukce ul. Komenského 

2015 Rekonstrukce ul. Opletalova 

 
 

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./. 
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Hlavní závadou životního prostředí MPZ je zhoršený stav ovzduší v topné sezóně.  

V letech 2008 – 2009 byla provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizační sítě na 

většině území MPZ včetně napojení na novou čističku odpadních vod. 
 

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./. 

Stav technické infrastruktury v MPZ je dobrý.  

2008 – 2009 rekonstrukce vodovodu a kanalizační sítě na většině území MPZ. 

2013 vybudování výstražného protipovodňového systému (rozhlas, sledování 

vodních toků)    
 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MPR nebo v MPZ 1000 (odhad)  

  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MPR nebo v MPZ 960 (v roce 2014 dle evidence 

MÚ a celých ulic, podle místní znalosti vývoj počtu obyvatelstva v MPZ odpovídá 

vývoji v celém území obce, dochází k setrvalému poklesu počtu obyvatel) 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 

Ve městě je zřízeno infocentrum v areálu státního zámku v recepci Horního zámku 
Služby infocentra: 

 Informace o turistických zajímavostech v regionu 

 Informace o dopravních spojích 

 Průvodcovské služby 

Otevírací doba: 

duben – září, pondělí zavřeno, úterý - neděle 10:00 - 16:00 

 

V letní sezóně funguje také restaurace na koupališti jako infocentrum, které se leží 

u cyklostezky Ploučnice. 

 

V budově radnice na náměstí sídlí cestovní kancelář Cayman Travel, která také 

poskytuje služby infocentra. 

 

Ve městě je zřízen informační systém směrových ukazatelů k významným 

objektům zájmu. 

 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 V roce 2016 nebyla zpřístupněna nová kulturní památka. V současnosti jsou 

veřejnosti přístupné následující kulturní památky: 

1. Areál státního zámku 

2. Kostel Narození P. Marie 

3. Hrobka Mattauschů, rozlučková místnost  

4. Sloup se sochou P. Marie 

5. Sousoší Kalvárie 

 

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/. 
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 Infrastruktura   

 

Zásobování energiemi, vodou a kanalizace odpovídají potřebám území. V centrální 

části MPZ je povoleno parkování pouze na vyznačených parkovištích. Vzhledem 

k šířkovým poměrům komunikací jsou možnosti parkování v MPZ omezené. Parkovací 

plochy jsou koncentrovány především na náměstí a na odstavném parkovišti pod 

zámeckým parkem. 

 

 Kultura a cestovní ruch   

 

V MPZ je městské kulturní multifunkční zařízení (kino, rekonstrukce 2008), které 

umožňuje pořádání uměleckých vystoupení, promítání filmů, pořádání tanečních zábav 

apod. Součástí areálu městského multifunkčního zařízení je amfiteátr, který je využíván 

jako letní kino a pro pořádání uměleckých vystoupení. 

V objektech státního zámku jsou pořádány pravidelné prohlídky. Během roku jsou 

pořádány různé kulturní akce, často zaměřené na děti a mládež. Zámek nabízí možnost 

pořádání svateb. 

 V objektu radnice je městská knihovna. V území MPZ je klub důchodců. 

 V kostele se pořádají pravidelné bohoslužby.  

Místní samospráva pravidelně 1 x ročně pořádá městské slavnosti „Benešovský 

slunovrat“, které jsou soustředěny zejména do území MPZ. Kromě Benešovského 

slunovratu jsou pořádány další nepravidelné kulturní akce (viz. zdůvodnění přihlášky).  

 Pro cestovní ruch je v MPZ nejvýznamnější atrakcí areál státního zámku. 

Významnými prvky mimo MPZ, které podporují cestovní ruch, je místní termální 

koupaliště a v roce 2013 dokončená cyklostezka Ploučnice, která spojuje město 

s cyklostezkou Labe. Přes MPZ vedou tři značené turistické trasy.   

 

 Obchod, služby a výroba 

 

V budově radnice je sídlo městského úřadu, úřadu práce, místního oddělení Policie 

ČR, banky a pošty. V MPZ je lékárna, zdravotní středisko, prodejny potravin, prodejny 

smíšeného zboží, cukrárna, pivnice, kadeřnictví atd. V MPZ je 1 restaurační zařízení 

s celodenní nabídkou jídel, 1 hotel a 1 ubytovací zařízení apartmánového typu. Dále se 

v MPZ nachází několik drobných řemeslných provozoven.  

Z dlouhodobějšího hlediska nedosahuje úroveň služeb úrovně před 

transformačním obdobím. V období posledních několika let lze pozorovat stabilizaci 

s možným předpokladem zlepšování kvality a rozsahu služeb.    
 

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 

péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné 

www.stránky. 

 http://www.benesovnpl.cz/mesto-benesov/pamatkova-zona 

 http://www.benesovnpl.cz/turista 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.stránky/
http://www.benesovnpl.cz/mesto-benesov/pamatkova-zona
http://www.benesovnpl.cz/turista
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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. 

 

 Spolek nad Ploučnicí  

 https://www.facebook.com/Spolek-nad-Plou%C4%8Dnic%C3%AD-

1071287242890098/timeline?ref=page_internal 

- Projekt Českoněmeckého fondu budoucnosti s německým partnerem - městem 

Grunhain – Beierfeld. 

 

 Beneficium Civitas  

 http://osbene.webnode.cz/ 

 

 Horský spolek pro České Švýcarsko, sekce Benešov nad Ploučnicí 

https://cs-cz.facebook.com/horskyspolekbnpl/ 

- Aktivity benešovských občanů Vladimíra Šefla a Luďka Smejkala, kteří pátrají 

ve starých německých textech a oživují dávno zapomenuté příběhy lidí a míst 

z doby německého osídlení před rokem 1945. 

- Texty vycházejí každý měsíc v Benešovských novinách. 

 

 Sdružení občanů BS Aktiv, které pořádá během roku několik 

společenských akcí  

 
 

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./. 

 Letní představení shakespearovských her v podání ústeckého Činoheráku 

v areálu zámku 

 Historické trhy májové 

 Na zámku straší 

 Noc kostelů 

 Letní večerní prohlídky zámku 

 Divadelní hry a tvořivé dílničky na zámku pro děti 

 Benešovský slunovrat 

 Vánoční koncert na náměstí 

 Žehnání mariánskému sloupu biskupem litoměřické diecéze Janem 

Baxantem. 

 …  
 

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 

pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 

2016 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 

 Většina památek na území je MPZ je v majetku veřejných institucí. V roce 2016 

byla provedena oprava fasády objektu č. p. 17, podíl soukromých prostředků 46.500,- 

Kč, Celkové náklady 192.300,- Kč /90 tis. MK ČR, 12 tis Město, 43,9 tis Město z fondu 

oprav/  

 Podnikatelská sféra sponzoruje kulturní akce uvedené výše. 

https://www.facebook.com/Spolek-nad-Plou%C4%8Dnic%C3%AD-1071287242890098/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Spolek-nad-Plou%C4%8Dnic%C3%AD-1071287242890098/timeline?ref=page_internal
http://osbene.webnode.cz/
https://cs-cz.facebook.com/horskyspolekbnpl/
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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/: 3 akcí  650.000,- Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ: 3 akcí 650.000,- Kč 

- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 1 akcí 12.000,- Kč 

 

Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu 

památek v roce 2016 činí z celkového rozpočtu obce.  1,17% (650 tis Kč z 55.339 tis 

Kč příjmů rozpočtu) 
 

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. 

 

 90.000,- Kč na akci: Oprava fasády a nový nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, 

Benešov nad Ploučnicí   
  

 310.000,- Kč na akci: Restaurování sloupu s P. Marií Immaculatou na pozemku p. 

č. 1230/4, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, II. etapa   
   

 

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. 

 

 291.755,- Kč na akci: restaurování reliéfů v Salhausenské kapli, zdroj: Ústecký kraj, 

přiděleno 291.755,- Kč, převedeno na r. 2017 

 

 150.000,- Kč na akci: Oprava objektu Hrobka Mattauschů st. p. č. 469, k. ú. 

Benešov nad Ploučnicí, zdroj: Ústecký kraj, žádáno o 384.720 Kč, přiděleno 

150.000,- Kč 

 

 0,- Kč na akci: Restaurování sloupu s P. Marií Immaculatou na pozemku p. č. 

1230/4, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, II. etapa, zdroj: Ústecký kraj, žádáno o 

358.800,- Kč, přiděleno 0,- Kč 

   

 

G. Koncepční příprava regenerace: 

 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:  

Územní plán byl schválen 18. 1. 2006, v současné době město Benešov nad 

Ploučnicí, pořizuje nový územní plán, bylo zahájeno projednání návrhu Územního 

plánu Benešov nad Ploučnicí a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Benešov nad 

Ploučnicí  na udržitelný rozvoj, společné jednání se bude konat 15. 12. 2016.  

 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

 Není zpracován. 
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G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace/:  

Územní strategie regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí 2014 

– 2018, schválen 28. 1. 2015, aktualizace 10/2016 schválena 15. 6. 2016. 

 

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

rozpracovanosti, datum schválení/.  

Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí, termín zpracování 06 – 

12/2015, schválen 15. 6. 2016. Regenerace území MPZ je včleněna do cílů plánu rozvoje.  
   

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./. 

 Strategie rozvoje území MAS Labské skály 

 I. komunitní plán péče města Benešov nad Ploučnicí, dokončen 12/2016, ke 

schválení bude předložen v 1/2017 
 

 

 

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.  

 

MPZ Benešov nad Ploučnicí je přirozeným centrem města.  Vývoj hmotné, 

funkční i sociální složky MPZ odráží vývoj celého města i regionu, pro který je určující 

především poloha v sudetském pohraničí a zánik tradičních výrob v období 

transformace.  

Hmotné prostředí MPZ se celkově zlepšuje, přesto stále několik významných 

objektů v MPZ nemá vhodné využití. Jedná se zejména o areál bývalého pivovaru a 

objekt restaurace Na Slovanech, které by při nalezení ekonomického využití mohli 

vytvořit žádoucí návštěvnickou infrastrukturu. 

V roce 2016 došlo k úpravám mobiliáře na náměstí Míru – výměna laviček, 

odstranění betonových květináčů, výměna odpadkových košů, odstranění bankomatu 

z objektu kulturní památky č. p.  

- Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

Reklama je regulována v rámci platné stavební a památkové legislativy. Většina 

reklamních ploch je pojata odpovídajícím způsobem.  

- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 

neziskových organizací, sponzorských darů, apod.  

Prostřednictvím sponzorských darů jsou podporovány především kulturní akce v 

MPZ, na obnovu kulturních památek tyto prostředky nejsou využívány. 

- 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. 

Město uvažuje o zřízení fondu pro podporu objektu a) i b) 
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Přílohy:   

 

 

- Tabulka rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a 

MPZ na rok 2016 

- Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: 

Benešov nad Ploučnicí 

Poř.     

č.  

Kulturní památka 

(identifikace 

objektu) 

Akce obnovy (stručná 

charakteristika) 

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, 

kraj) 

Celkové 

náklady 

2016          

(v tis. 

Kč) 

včetně 

DPH 

Z toho 

náklady na 

"památkové" 

práce             

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Potřeba 

státní 

podpory          

(v tis. 

Kč) 

včetně 

DPH 

1 kostel Narození 

Panny Marie  

II. etapa restaurování 

náhrobníků a epitafů 

v Salhausenské kapli 

církev 950 950 875 

2 hrobka 

Mattauschů 

oprava fasády, 

odizolování spodní 

stavby, kopie váz 

obec 1 040 800 400 

3 sloup se sochou P. 

Marie  

II. etapa restaurování 

sloupu, od paty k 

římse s volutami pod 

sochami 

obec 550 550 550 

4 měšťanský dům č. 

p. 17 

oprava fasády obec 350 350 175 

Akce obnovy připravované na rok 2016 celkem 2 890 2 650 2 000 
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Obr. 1, Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 

 

 
Obr. 2, Benešov nad Ploučnicí, Dolní zámek, náměstí Míru  
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Obr. 3, Benešov nad Ploučnicí, celkový pohled na městskou památkovou zónu,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4, Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie 
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Obr. 5, Benešov nad Ploučnicí, pohled na MPZ z věže kostela Narození Panny Marie 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6, Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie 

 


