
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 2017

Město Bílovec 
(okres Nový Jičín)

k M u l s j a l
i' ■ ■ ■ i n n  1
I I 1 f i . III M n JiS i j f f s l

*

i' T \ 1 '

f- S i 1 í w/M

M í ! » l |  | <  * \



Městská památková zóna Bílovec

Město Bílovec leží v trojúhelníku mezi Ostravou, Opavou a Novým Jičínem. Bylo založeno 
Yokem z Kravař mezi léty 1316 -  1324. Většina okolí města leží v přírodním parku Oderské 
vrchy, který nabízí nenáročné vycházky po značených turistických cestách. Krajina není 
poznamenána těžební nebo průmyslovou činností. Bílovec má s integrovanými místními částmi 
(Stará Ves, Lubojaty, Lhotka, Ohrada, Výškovice a Bravinné) cca 7.700 obyvatel.

Městská památková zóna (dále j en MPZ) byla v Bílovci vyhlášena v roce 1992. V prosinci 1994 
byl vypracován program Regenerace městské památkové zóny Bílovec, který je důležitým 
vodítkem při samotné realizaci regenerace. Nad plněním a dodržováním programu mimo 
orgánů státní správy a Národního památkového ústavu dohlíží pracovní skupina programu 
regenerace, ve které pracují zaměstnanci města, členové zastupitelstva města, Národního 
památkového ústavu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a soukromé subjekty.

Historické jádro města tvoří ucelený urbanistický a architektonický soubor s dochovaným 
půdorysem, zčásti i středověkou parcelací a částí hodnotné historické zástavby. V siluetě města 
se kromě kompaktní zástavby historického jádra uplatňuje'zejména objekt městského kostela 
s věží a zámecký areál.

Hranice Městské památkové zóny v Bílovci začíná v severním rohu ulice Zahradní p. č. 598, 
dále jde vnějším okrajem ulice Valovy p. č. 602, ulicí Městský kopec p. č. 623, ulicí 
Československé armády p. č. 2074, ulicí Nová cesta p. č. 2565, přes ulici 17. listopadu p. č. 
2569 a přes ulici Jeremenkova p. č. 909, k hranici p. č. 598, kde se hranice uzavírá (dle vyhl. 
251/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných městem za památkové zóny).
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V průběhu regenerace byla pozornost věnována zejména obnově domů a prostorů v MPZ 
s důrazem na nemovité kulturní památky. Proběhly rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí, 
předlažby hlavních městských prostor, ulic, chodníků, městského mobiliáře, fasád, osvětlení 
a městského informačního systému. Ve větší míře se s plněním programu regenerace začalo 
v roce 1995 a regenerace probíhá dosud.

Proběhla rozsáhlá rekonstrukce Slezského náměstí a přilehlých ulic. Byla předlážděna centrální 
plocha Slezského náměstí, komunikace pro pěší i vozidla, obnoveny inženýrské sítě. Pro 
zlepšení vzhledu památkové zóny byla zrušena vzdušná elektrická vedení a nahrazena 
podzemními elektrickými rozvody. Došlo také k rekonstrukci fasád domů, výkladců 
a chodníků. Dále byla nově zbudována parkoviště pro městskou památkovou zónu. Od roku 
2008 doposud probíhá postupná regenerace parků v MPZ.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti obnovy kulturních památek a dalších prostor Městské 
památkové zóny předložilo město Bílovec žádosti o dotaci do Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko a za podpory ze zdrojů EU zrealizovalo celkovou rekonstrukci 
objektu bíloveckého muzea (Měšťanský dům), byla kompletně rekonstruována věž kostela sv. 
Mikuláše a znovu zpřístupněná veřejnosti jako vyhlídka. Byly kompletně předlážděny ulice 
těsně přiléhající ke Slezskému náměstí a dotvářející charakter MPZ Bílovec a to ul. Pivovarská, 
Valová, Zámecká, spojnice mezi ul. Pivovarskou a Slezským náměstím a spojnice mezi ul. 
Tkalcovská a Slezským náměstím. Nemalé finanění prostředky čerpá město Bílovec 
z programu Regenerace MPR a MPZ, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury. 
Finanční prostředky jsou využívány na zachování a obnovu kulturních památek nacházejících 
se v Městské památkové zóně Bílovec.

Slezské náměstí -  centrum Městské památkové zóny
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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. 2017. Přihlášku zašlete 
v elektronické podobě také Sdružení historických sídel Cech, Moravy a Slezska.

Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské namátkové zóny /MPZ/: 
Městská památková zóna Bílovec

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

Charakteristika objektů, 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 2017, doplněnou 
fotodokumentací.

Viz samostatná příloha přihlášky.
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Peče 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 
2017. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje. /

Celková rozloha MPZ Bílovec činí 9,71 ha.
Na konci roku 2017 se na území Městské památkové zóny Bílovec nachází devět kulturních 
památek:
1) Kostel sv. Mikuláše, č. rej. 29007/8-1530/1
2) Socha sv. Jana Nepomuckého v areálu kostela sv. Mikuláše, č. rej. 29007/8-1530/3
3) Socha Panny Marie v areálu kostela sv. Mikuláše, č. rej. 29007/8-1530/3
4) Kaple sv. Barbory, č. rej. 28525/8-3176
5) Pomník osvobození, ě. rej. 24888/8-2252
6) Radnice a měšťanský dům, č. rej. 19606/8-1531
7) Zámek, č. rej. 46285/8-1529
8) Měšťanský dům (Muzeum), č. rej. 25371/8-1532
9) Soubor tří náhrobků: Johanny z Foulonu, Karla Sedlnického z Choltic a neznámého,

č. rej. 37944/8-2062

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 v havarijním 
stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.

Na konci roku 2017 se žádná z kulturních památek v MPZ Bílovec nenachází v havarijním 
stavu.

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 nevyužívané 
s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.

Všechny kulturní památky mají na konci roku 2017 své využití. Objekt Měšťanského domu 
(Muzeum) je nyní po kompletní stavební rekonstrukci a byl znovu zpřístupněn veřejnosti v říjnu 
2014 po instalaci expozice a audiovizuální techniky.

> Zámek č. p. 660 -  prostory zámku jsou využívány Městským úřadem Bílovec 
k archivaci dokumentů a Občanským sdružením Kuratorium zámku Bílovec, které zde 
pořádá např. výstavy, šermířské představení a umožňuje veřejnosti navštívit prostory 
zámku, kde jsou umístěny expozice.

> Farní kostel sv. Mikuláše s areálem -  využíván Římskokatolickou farností Bílovec 
k bohoslužebným a dalším obřadům.

> Kaple sv. Barbory -  využívaná jako slavnostní a obřadní síň.
> Budova radnice ě. p. 1 s městským domem č. p. 2 -  využívaná pro potřeby Městského 

úřadu Bílovec.
> Měšťanský dům č. p. 691 -  využíván jako muzeum, v polovině roku 2011 bylo muzeum 

uzavřeno, vyklizeno a od října 2011 do října 2014 proběhla rekonstrukce celého objektu 
včetně instalace expozice a audiovizuální techniky. Po ukončení prací je objekt nadále 
využíván jako muzeum a nově také jako informační centrum.
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A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

a) Radnice č. p. 1
V roce 2017 byla provedena obnova fasády radnice (část původně značená č. p. 1), která 
zahrnovala obnovu fasády vč. statického zajištění klenby a podloubí radnice. V rámci opravy 
nátěru byl odstraněn novodobý akrylový nátěr včetně cementové stěrky, byly obnoveny 
vápenné omítky a rohové bosáže a opraveny měděné klempířské prvky. Byla provedena také 
ochrana budovy proti odstřikující vodě (do výše cca 40 cm nad zemí). Proběhlo nové 
oplechování poškozených částí stávajícího oplechování a přibylo oplechování obou štítů 
budovy, Byly opraveny žlaby a přibyly nové okapní svody. Barevné řešení fasády bylo 
provedeno dle původního, s barevným rozlišením plochy fasády a štukových prvků.

Celkové náklady na obnovu fasády radnice činily 862 tisíc Kč, z toho 307 tisíc Kč poskytlo 
Ministerstvo kultury ČR v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2017“ a zbývající část finančních prostředků byla 
dofmancován z rozpočtu města.
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b) Kaple sv. Barbory
V roce 2017 byly provedeny udržovací práce v objektu kaple sv. Barbory spočívající v obnově 
části střešní krytiny a obnově vnitřních omítek a maleb. Byla provedena obnova měděné střešní 
krytiny na historické části kaple, včetně dřevěného bednění, oplechování, žlabu, svodu a dalších 
souvisejících prací (úprava omítek podezdívky, napojení na stávající krytinu a sousední zdi a 
plochy střech). Při této příležitosti byly odkryté části prozkoumány na přítomnost dřevokazných 
hub a hmyzu a ošetřeny fungicidním přípravkem.
V tomto roce byly rovněž obnoveny degradované a zavlhlé omítky stěn a následně byla 
provedena výmalba hlavní lodi, sakristie a přípravny.

Celkové náklady činily
Celkové náklady na obnovu kaple sv. Barbory v roce 2017 činily 435 tisíc Kč, z toho 158 tisíc 
Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR v rámci „Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2017“ a zbývající část finančních prostředků 
byla dofmancován z rozpočtu města.

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 ke zrušení prohlášení 
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 
demolice, neodborné obnovy atd./.

U žádného z objektů nedošlo v roce 2017 ke zrušení prohlášení za kulturní památku.

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 k prohlášení za kulturní 
památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo 
objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.

Žádný objekt v památkové zóně nebyl v roce 2017 nově prohlášen za kulturní památku.
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V roce 2017 byl podán návrh na prohlášení dvou objektů za kulturní památky. Prvním 
objektem je dům č. p. 121/26, v jehož stavebních konstrukcích archeologický průzkum 
prokázal a potvrdil přítomnost středověké hradební zdi městské fortifikace. Druhým objektem 
jsou ohradní zdi areálu zámku v Bílovci na pozemcích pare. č. 207 a 210 v k.ú. Bílovec- 
město. Ani v jednom případě nebylo řízení dosud ukončeno.
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření.

B. 1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2017 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.

- Městský kopec č. p. 282, dům je dlouhodobě v havarijním stavu. V roce 2016 došlo ke 
změně vlastníka, který plánuje obnovu domu v následujícím roce.

- Pivovarská č. p. 121, dům je v havarijním stavu. Při průzkumu nalezena část původního 
opevnění města -  ohradní zeď. V současné době se jedná o následném využití domu.

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 
2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

Opravy domů ve vlastnictví města, které byly provedeny v roce 2017 za celkovou cenu 
1 766 tis. Kč:

- Městský kopec č. p. 145 - výměna oken za EURO
- Pivovarská č. p. 15 - výměna oken za EURO
- Městský kopec č. p. 68 - oprava venkovní fasády a nátěru
- Slezské náměstí č. p. 59 - oprava venkovní fasády a nátěru
- Slezské náměstí č. p. 60 - oprava venkovní fasády a nátěru

Opravy domů ve vlastnictví jiných subjektů, které byly provedeny v roce 2017, jejichž 
celková cena nám není známa:

- Tkalcovská č. p. 86/13 - výměna střešní krytiny, oplechování žlabů, svodů a opravy komína
- Tkalcovská č. p. 102 - instalace 3 střešních oken
- Tkalcovská č. p. 75/3 - obnova dvorní fasády, výměna oken a dveří
- Slezské náměstí č. p. 19/32 - výměna vstupních dveří, nátěr fasády
- Tkalcovská č. p. 78 - oprava štítové stěny a nátěr fasády
- Pivovarská č. p. 135/10 - oprava a nátěr fasády domu
- Slezské náměstí č. p. 28/25 - výměna zadních vchodových dveří
- Valová č. p. 797 - půdní vestavba
- Městský kopec č. p. 72/14 - oprava vstupních empírových dveří

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2017 demolovány s uvedením 
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 
církevní budovy, atd./.

V roce 2017 nedošlo v MPZ města Bílovec k žádné demolici.
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C . Ostatní akcť ovlivňující stav MPR nebo MPZ:

C.l. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 
povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 
do roku 2017 a uveďte významné akce, které byly vletech 2007 - 2017 podniknuty 
ke zlepšení stavu.

Od roku 2006 je náměstí v Bílovci každoročně krášleno květinovou výzdobou umístněnou na 
sloupech veřejného osvětlení. Také záhon uprostřed parku s vysázenými květinami 
v barevném uspořádání ve tvaru znaku města Bílovce je atraktivním prvkem v MPZ.

Květinová výzdoba v MPZ

V zimních měsících „dýchá“ z historického centra města sváteční atmosféra vyvolána 
vánočními dekoracemi a ozdobeným vánočním stromem, jejichž kouzlo se projeví od setmění 
až do svítání.

Vánoční strom
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V roce 2008 došlo ke kompletnímu předláždění komunikace včetně chodníku na 
ul. Tkalcovské. V roce 2009 byla dokončena regenerace parčíku před kostelem sv. Mikuláše, 
parčíku na ul. Tkalcovské a také parčíku na ul. Zámecké u nově vybudovaného veřejného WC.
V roce 2011 byl z dotace OPŽP upraven parčík u kaple sv. Barbory na ul. Městský kopec.
V roce 2013 byl nově osazen parčík za objektem muzea. Tyto projekty byly realizovány 
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. Město Bílovec hodlá v regeneraci 
zeleně v MPZ pokračovat i v dalších letech v rámci Operačního programu Životní prostředí na 
regeneraci dalších ploch zeleně v MPZ, konkrétně se jedná o postupnou obnovu zámecké 
zahrady.

Park před kostelem sv. Mikuláše Park na ulici Tkalovské

V letech 2012 a 2013 byl realizován za přispění dotace z ROP MS projekt „Modernizace 
a revitalizace veřejného prostranství v MPZ města Bílovce - I. etapa“ v rámci kterého byly 
kompletně předlážděny ul. Pivovarská, Valová, Zámecká a spojnice mezi Sl. náměstím a ul. 
Pivovarská. Celkové náklady činily 9,5 mil. Kč, požadovaná dotace z ROP MS 7,8 mil. Kč, 
z vlastních zdrojů města bylo financováno 1,7 mil. Kč.

V roce 2016 proběhlo předláždění spojnice mezi ulicí Tkalcovská a Slezským náměstím 
z důvodu havarijního stavu vozovky. Celkové náklady činily 923 tisíc Kč a byly hrazeny 
z rozpočtu města. Žulové kostky a stávající chodníky z betonu byly nahrazeny žulovou 
kostičkou, tedy dlažbou historickou, čímž došlo k dalšímu vylepšení části MPZ z hlediska 
historického.
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ul. Pivovarská ul. Vatová

ul. Zámecká parčík za objektem Muzea

spojnice mezi ulicí Tkalcovská a Slezským náměstím
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V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce předprostoru muzea v Bílovci. Došlo tak 
k celkovému estetickému propojení parčíku za objektem muzea, rekonstruovaným muzeem, 
obnovenou fasádou zámku a provedenou rekonstrukcí nádvoří zámku.

Předprostor muzea

C.2. Charakterizujtehlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce roku 2017 
a uveďte významné akce, které byly v letech 2007 - 2017 podniknuty ke zlepšení stavu 
/čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a 
dobrovolníků, atd./.

Téměř všechny objekty v centru města jsou plynofikovány.

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2017 a uveďte hlavní investiční akce 
v MPR nebo MPZ vletech 2007 - 2017 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení, atd./.

Vletech 1996 -  2006 byla provedena rekonstrukce kanalizačního řádu, částečně 
plynovodů a vodovodních přípojek, kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení 
a rozvodů NN. V rámci zlepšení vzhledu památkové zóny byly el. rozvody přemístěny ze 
vzdušného vedení dó země.

Pro zvýšení příkonu byly nově vybudovány dvě trafostanice. MPZ má také téměř všechny 
inženýrské sítě po nedávné rekonstrukci.

V roce 2011 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ul. 
Pivovarská. Dále byla provedena přeložka kabelu nízkého napětí na ul. Pivovarská do 
země. Dále byly provedeny rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu ňa ul. 
Pivovarská, Valová a Zámecká na náklady správců inženýrských sítí.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce plynovodního řádu včetně plynových přípojek 
k přilehlým nemovitostem na ulicích Příkopní a Tkalcovská, investorem byla společnost 
RWE.
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1). Péče o obyvatele a návštěvníky MPR iiťbo MPZ:

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i Číselné 
vyjádření /je vhodné uvést např., zdaje zřízen městský informační systém, naučné stezky, atd./.

Město Bílovec je pokryto Wifí zónou (hotspot), která občanům nabízí bezplatné připojení 
k internetu s omezenou rychlostí např. s notebookem na Slezském náměstí. Pro zvýšení 
bezpečnosti občanů jsou v centru města instalovány bezpečnostní kamery. Pro lepší orientaci 
občanů a turistů je ve městě Bílovci zaveden turistický informační systém značení pomocí 
směrových tabulek.
Od roku 2012 je možné si zdarma stáhnout do telefonu Mobilního průvodce. Průvodce nabízí 
dynamickou mapu města s aktivními body zájmu, které lze rozkliknout na podrobnější 
informace, atraktivity města, památky, sportovní zázemí a jiné.
Po otevření rekonstruovaného muzea byly zavedeny nové stránky informačního centra 
http://icko.kcbilovec.cz/. které obsahují informace pro občany a turisty a také informace 
o kulturních památkách navíc v jazykových mutacích (angličtina, němčina, polština).

D. 1. Počet trvalých obyvatel v roce 2007 v MPR nebo v MPZ 655
Počet trvalých obyvatel v roce 2017 v MPR nebo v MPZ 773

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

Po rekonstrukci objektu muzea v Bílovci bylo v jeho prostorách zřízeno Turistické informační 
centrum, které je součástí Kulturního centra Bílovec, které sdružuje Městskou knihovnu na 
Slezském náměstí, Muzeum a Turistické informační centrum. V minulosti bylo informační 
centrum umístěno v objektu Radnice na Slezském náměstí.
Turistické informační centrum nabízí návštěvníkům i občanům bezplatné poskytování 
informací o městských památkách, turistických zajímavostech, ubytování a stravování, nabízí 
prodej map, suvenýrů, knih o Bílovci, turistických známek, prodej vstupenek na kulturní akce 
konané v Bílovci i mimo město (předprodej vstupenek na představení Národního divadla 
Moravskoslezského, Divadla loutek Ostrava nebo předprodej akcí prostřednictvím TICKET 
ART) a nabízí možnost kopírovaní.

Otevírací doba Turistického informačního centra:
Otevírací doba

PONDĚLÍ 
ÚTERÝ 
STŘEDA 
ČTVRTEK 
PÁTEK 
SOBOTA 
NEDĚLE

8:30-12:00 a 13:00-17:00 
8:30-12:00 a 13:00-17:00 
8:30-12:00 a 13:00-17:00 
8:30-12:00 a 13:00-17:00 
8:30-12:00 a 13:00-17:00 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 
13:00-17:00

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 
2017 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./.

Všechny kulturní památky jsou využívány, způsob využití je popsán v bodě A3.
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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/.

Jsou zde umístěna pracoviště orgánů veřejné správy:
- městský úřad (rozdělen ve dvou budovách -  radnice na Slezském náměstí a Městský 

úřad na ul. 17. listopadu),
- úřad práce (ul. 17. listopadu),

Policie ČR (ul. Pivovarská),
- Městská policie (ul. Městský kopec) 

budova pošty (ul. Městský kopec).

Dále z oblasti školství a služeb:
- mateřská škola

soukromé kanceláře místních podnikatelů,
síť soukromých služeb, řada obchodů a obchůdků,

- restaurace a bary,
- tělocvična.

Z oblasti zdravotnictví a sociální péče se zde nachází:
- poliklinika s ordinacemi odborných a všeobecných lékařů, 

soukromé ordinace.
Z oblasti kultury se zde nachází:

- kino RADOST, letní kino, městské muzeum, základní umělecká škola a městská 
knihovna s Pidikinem a bohatým kulturním, společenským a vzdělávacím 
programem.

Během celého období byla rekonstruována a adaptována řada objektů jak v majetku města tak 
i soukromých vlastníků. Rekonstrukcemi došlo k významnému rozvoji v oblasti pohostinství, 
zdravotnictví, služeb a obchodu (řada specializovaných obchodů: rybářství, chovatelské 
potřeby, zboží pro kojence, batolata a těhotné matky, textil včetně nadměrných velikostí, 
vinotéka). Stále dochází ke změnám prostor objektů vzhledem k záměrům využití, což neustále 
vede ke zkvalitnění technického a estetického stavu celé MPZ. Po reformě veřejné správy 
v roce 2003 došlo k významné změně uspořádání, všechny správní úřady obce s rozšířenou 
působností se nacházejí v MPZ.
Ve městě Bílovci je realizován Program mobility pro všechny - Bílovec bez bariér, v rámci 
kterého jsou veřejné prostory a objekty zpřístupňovány osobám s omezenou schopností 
pohybu. Celé Slezské náměstí a páteřní pěší komunikace ve městě jsou bezbariérové.
Díky výše uvedeným aktivitám došlo k nárůstu služeb v gastronomii, bankovnictví 
a pojišťovnictví, výpočetní technice i ostatních službách. Počet zaměstnanců městského úřadu 
se zvýšil cca o 50 míst. Tento rozvoj MPZ se projevuje hlavně ve zkvalitnění služeb 
obyvatelstvu.
V roce 2006 proběhla výstavba parkovišť v MPZ. Y rámci výstavby vzniklo 92 parkovacích 
míst a 2 odpočinkové plochy vybavené lavičkami, koši, stojany na kola, informačními tabulemi 
včetně ozelenění. Celkové náklady této akce ve výši 7.408 tis. Kč byly spolufinancovány 
z fondů EU a státního rozpočtu v rámci programu PHARE 2003. Vybudování „záchytných“ 
parkovišť v Bílovci značně ulevilo dopravě v centru města, především na Slezském náměstí 
v Bílovci, zde jsou další zpoplatněná parkovací stání.
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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.

Město Bílovec má své internetové stránky www.bilovec.cz a http://icko.kcbilovec.cz/ 
(Turistické informační centrum), na kterých prezentuje informace pro obyvatele a návštěvníky 
města včetně informací o kulturních památkách.
V rámci internetových stránek města Bílovec jsou také zveřejňovány články o probíhajících 
pracích souvisejících s obnovou kulturních památek nacházejících se na území Městské 
památkové zóny.
Na stránkách města Bílovce www.bilovec.cz v sekci „Úřad -  Podpora obnovy kulturních 
památek“ jsou zveřejněny informace pro žadatele o dotace z Ministerstva kultury a také 
Program regenerace MPZ Bílovec. Majitelé nemovitostí nacházejících se v městské památkové 
zóně mají možnost čerpat dotace z rozpočtu města Bílovec na obnovu domů v rámci Dotačního 
programu pro poskytování dotací z fondu na obnovu objektů v MPZ Bílovec. Dotační program 
je zveřejněn na stránkách města Bílovec www.bilovec.cz v sekci „Úřad -  Dotace z rozpočtu 
města“.
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E. Společenský život:
E.l. 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 2017.

Občanské sdružení Kuratorium zámku Bílovec zajišťuje po celý rok bohatý program pro 
návštěvníky zámku, postupně zpřístupňuje prostory zámku doplněné o tematické expozice.
S přispěním Kuratoria se povedlo znovu oživit život na bíloveckém zámku. Program a 
informace o pořádaných aktivitách jsou uvedeny na internetových stránkách 
http://www.zamekbilovec.estranky.cz.

10. ročník BUoveckého Mapátka

Instalace apartmánu Herminy Sedlnitzké - Odowas z Choltitz

Kulturně společenský život je ve městě velmi bohatý, a to i zásluhou dobré práce a aktivity 
mnoha dobrovolných zájmových sdružení, spolků i zařízení. Z aktivit přesahujících rámec obce 
je to např. smíšený pěvecký sbor, dechová hudba Rozmarýnka a ochotnický soubor Odřivous. 
Dále je to dětský dechový a jazzový orchestr, divadelní kroužek při ZS TGM a dětské pěvecké 
sbory Koťata, Kulišáci a Allegro. Dále pak různá sportovní a tělovýchovná sdružení jako např. 
Český svaz turistů, TJ Spartak (odd. stolního tenisu, házené, šachů, organizace jógy, FC 
Bílovec). Velmi aktivní i po stránce kultumě-společenské jsou organizace hasičů, myslivců, 
chovatelů, zahrádkářů, včelařů, seniorů.
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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./.

Noc kostelů a slezská muzejní noc
V pátek 9. 6. 2017 se v Bílovci uskutečnila již tradiční noc kostelů a slezská muzejní noc.
V Kostele sv. Mikuláše se uskutečnila modlitba, psaní prosby a zapalování svící. V kostele 
byla k zhlédnutí také výstava fotografií s názvem Rodina v proměnách času. Kdo měl zájem, 
mohl se zúčastnit také prohlídky kostelní věže spolu výkladem průvodce. Muzeum nabídlo 
možnost prohlídky při svíčkách a také možnost potkat také s dobovými postavami, které 
představily historická povolání ve městě Bílovci.

Masopustní průvod
V úterý 28. 2. 2017 se uskutečnil tradiční bílovecký masopustní průvod masek. Maskovaní i 
nemaskovaní občané se před 16. hodinou sešli na nově zrekonstruovaném nádvoří 
bíloveckého zámku. Ze zámeckého nádvoří se masopustní průvod vydal přes Městský kopec 
na Slezské náměstí, odkud zamířil přes areál gymnázia do Domu kultury. Průvod po celou 
trasu provázel dechový orchestr Rozmarýnka.

Velikonoční jarmark a velikonoční hrkání
V roce 2002 byla zahájena nová tradice a výčet akcí pořádaných na Slezském náměstí 
v Bílovci se rozšířil o velikonoční jarmark. V letošním roce se velikonoční jarmark uskutečnil 
dne 13. dubna. Od roku 2014 je ve městě udržována také tradice velikonočního hrkání 
organizovaného Římskokatolickou farností Bílovec.
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Den města
Tradiční Den města s letošním podtitulem Den bezpečnosti se uskutečnil v sobotu 2. 9. 2017 
a nesl se duchu prezentace složek IZS. Důvodem takového pojetí bylo 150 výroční založení 
místního sboru dobrovolných hasičů. Plochu místního parčíku u kostela zabrali hasiči 
s aktivitami preventivně výchovné činnosti, Hasičský záchranný sbor připravil také výstavu 
historické i současné zásahové techniky. Prostor muzea byl vyhrazen pro Zdravotnickou 
záchrannou službu, která si připravila mimo jiné resuscitační figurínu či standardní sanitní 
vůz. Plocha nádvoří zámku patřila Policii ČR s ukázkami svých technických prostředků, 
techniky, laserovou střelnicí či Stánkem s preventivní tématikou.
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I letos se v Bílovci konal již tradiční Martinský trh. Trh byl převážně zaměřen na prodej 
rukodělných tradičních lidových výrobků. V kostele svátého Mikuláše byla v 17 hodin uctěna 
památka 158 padlých občanů Bílovce v 1. světové válce. Poté jezdci na koních doprovodili 
účastníky lampiónového průvodu až na hřbitov v Bílovci, kde se u památníku padlým 
uskutečnil pietní akt k uctění Dne válečných veteránů.
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Mikulášský jarmark
V sobotu 2. 12. 2017 proběhl tradiční Mikulášský jarmark na Slezském náměstí v Bílovci.
V 17:00 hodin byl Andělským programem Divadla Kvelb Atelier rozsvícen vánoční strom.
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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 2017 - 
konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /.

Zapojení obyvatel do regenerace MPZ je v podstatě splněno tím, že řádně pečují a zvelebují 
své soukromé rodinné domy, zahrady a nejbližší okolí. K tomu je město Bílovec vede všemi 
možnými způsoby (například formou dotací v rámci dotačních programů města). Mnozí 
obyvatelé tato kritéria a požadavky beze zbytku splňují, jsou však i takoví, kteří z mnoha 
důvodů, mnohdy i objektivních (nedostatek finančních prostředků) údržbu zanedbávají. Z 
toho důvodu zastupitelstvo města rozhodlo vytvořit Fond na opravy fasád a objektů, ze 
kterého je možno čerpat nenávratné finanční příspěvky při dodržení vyhlášených podmínek.
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Jak občané, tak podnikatelé -  vlastníci nemovitostí aktivně spolupracují s městem na opravě 
objektů v MPZ. Důkazem této účasti je snižující se množství objektů, které vyžadují 
nezbytnou sanaci pro další existenci.

Místní podnikatelé pak často sponzorují kulturní akce a akce městského významu. 
Podnikatelé a ostatní občané se aktivně zapojují do řešení problémů MPZ a do přípravy 
koncepčních dokumentů.
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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 2017 a v kolika 
případech (údaje uveďte zaokrouhleně):

celkem na území obce /města/: 3 akce 1 429 tis. Kč
z toho na území MPR nebo MPZ: 3 akce 1 429 tis. Kč
v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním vlastnictví (na území 
MPR nebo MPZ) 1 akce 513 tis. Kč

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů rozpočtu obce 
/města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2017 na území obce /města/
0,6 %

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v 
roce 2017 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte tabulku 
rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017, 
která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2017.

Celkem bylo z Ministerstva kultury poskytnuto na rok 2017 465 tis. Kč:

307 tis. Kč na akci: Obnova fasády radnice v Bílovci. Celkové náklady činily 862 tis. Kč, 
toho podíl města 555 tis. Kč

158 tis. Kč na akci: Udržovací práce v kapli sv. Barbory -  obnova části střešní krytiny, 
vnitřních omítek a maleb. Celkové náklady činily 435 tis. Kč, z toho podíl města 277 tis. Kč.

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2017 
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány 
a využity.

65 824 Kč na akci: Očištění a nátěr šindelové krytiny muzea, očištění a hydrofobizace 
hlavního vstupního schodiště zámku -  Bílovec, zdroj Moravskoslezský kraj, Program obnovy 
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 
2017. Celkové náklady činily 131 648 Kč, z toho vlastní podíl města 65 824 Kč.
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G. Koncepční příprava regenerace:
G. 1. Uzemní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:

Územní plán Bílovec, zpracovatel Atelier Archplan Ostrava, datum schválení městským 
zastupitelstvem -  zadání 26.09.2006, - návrh 25.06.2009

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

Regulační plán MPZ pozbyl platnosti v roce 2010 a byl nahrazen Územní studií „Městské 
památkové zóny Bílovec“, která byla úřadem územního plánování schválena ve smyslu § 30 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., dne 3.1.2011. Zpracovatel ÚS: Ing. Arch. Petr a Renata 
Málkovi, Nezvalovo náměstí 847/5, 708 00 Ostrava

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

Program regenerace městské památkové zóny Bílovec na léta 2013 -  2016 byl schválen 
zastupitelstvem města dne 18.09.2012, č. usnesení ZM/15/358. Program byl průběžně 
aktualizován, aktualizace č. 1 byla schválena zastupitelstvem města dne 10.12.2013, 
usnesením č. ZM/25/541, aktualizace č. 2 byla schválena zastupitelstvem města dne 
23.09.2014, usnesením č. ZM/29/664, aktualizace č. 3 byla schválena zastupitelstvem města 
dne 22.09.2015, usnesením č. ZM/198/10/15.
Program regenerace městské památkové zóny Bílovec na léta 2017 -  2020 byl schválen 
zastupitelstvem města dne 13.12.2016, č. usnesení ZM/408/19/16. Program je průběžně 
aktualizován, aktualizace č. 1 byla schválena zastupitelstvem města dne 19.09.2017, usnesením 
č. ZM/541/24/17.

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení/.
V roce 2015 byl zpracován Program rozvoje města Bílovec na léta 2015 -  2018, schválen 
zastupitelstvem města 21.01.2015, č. usnesení ZM/94/7/15. Součástí Programu rozvoje města 
jsou plánované akce obnovy pro MPZ Bílovec.
Program rozvoje města Bílovec na léta 2015 -  2018 byl aktualizován dne 12.04.2016, 
usnesením ě. ZM/302/15/16.
V roce 2017 byla zahájena příprava na zpracování Programu rozvoje města Bílovce na období 
2018-2027.

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./.

- Dotace na obnovu objektů v MPZ Bílovec pro rok 2016
- Stavebně historický průzkum památek
- Pasporty zeleně, komunikací, kanalizační sítě, veřejného osvětlení
- Archivní dokumentace stavebního úřadu
- Digitální mapa MPZ
- Strategie rozvoje mikroregionu Bílovecko
- Plán ochrany MPZ pro město Bílovec
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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.
Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.

- 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. 
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 2017.
Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roli 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.

Celkový rozsah provedených prací v MPZ Bílovec

Budova radnice č. p. 1 a 2
—» V roce 2007 proběhla generální rekonstrukce přízemí radnice č. p. 1 včetně služebny 
Městské policie, obnova střešního pláště -.výměna střešního šindele, sanace sklepních prostor 
radnice a statické zajištění zdivá chodeb ve sklepních prostorách, oprava fasády 
a omítek. Dále pak byl restaurován městský znak a soška sv. Floriána v nice. Nad rámec byla 
v roce 2007 provedena přestavba stávajícího WC umístěného ve sklepních prostorách radnice 
na bezbariérové veřejné WC pro imobilní občany.
—► Během roku 2008 došlo k repasování a výměně oken a dveří radnice. Z důvodu napadení 
dřevokaznými škůdci a narušení statiky krovu radnice byla v roce 2009 provedena oprava 
krovu a podlahy půdy v částech původního měšťanského domu č. p. 2 a navazujícího objektu 
původně značeného č. p. 3.
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—>• Na tuto akci obnovy navazuje obnova fasády a oprava nátěru vč. oplechování okenních 
parapetů, říms aj. klempířských prvků, obnova soklu a výměna zbývajících oken, oprava 
prasklin, v letech 2012 - 2013 byly provedeny práce na některých částech fasády objektu 
radnice vč. podloubí a v následujících letech bude v obnově pokračováno.
—>• V roce 2013 byl proveden nátěr šindelové střechy.
—> Na budově bez č. p. nacházející se na pare. č. 43/1 (služebna Městské policie) byla v roce 
2013 realizována oprava střešního pláště z důvodu zatékání spočívající v demontáži 
a zpětné montáži taškové krytiny, s opravou podkladní plechové krytiny, ošetření napadených 
částí krovu dřevokaznými škůdci. Celkové náklady činily 239 tis. Kč.
—* Dále je zapotřebí provést na budově bez č. p. nacházející se na pare. č. 43/1 výměnu oken 
a dveří, nátěr fasády a oprava zdi mezi Radnicí a přístavkem. Z důvodu vlhkosti stěn je nutné 
provedení opatření na odvětrání a odvedení vlhkosti, odvětrání sklepních prostor vč. obnovy 
omítek objektu a odvedení vlhkosti z nádvoří radnice.
—» V roce 2017 byla provedena obnova fasády radnice (části původně značená č. p. 1), která 
zahrnovala obnovu fasády se statickým zajištěním trhlin, odstranění novodobého 
akrylátového nátěru včetně cementové stěrky, obnovu vápenné omítky a rohových bosáží 
s navazujícím silikátovým nátěrem a došlo také k opravě měděných klempířských prvků.

Budova zámku č. p. 660 s ohradní zdí a branou
—> Byla provedena sanace zdivá sklepa zámku, odvlhčení, částečná výměna oken. Dále byla 
zpracována projektová dokumentace do úrovně stavebního povolení, včetně historického 
průzkumu na komplexní revitalizaci budovy zámku s jeho následným využitím v oblasti 
služeb a cestovního ruchu.
—> V roce 2006 byla provedena oprava zámecké ohradní zdi z dotace poskytnuté 
Moravskoslezským krajem.
—> V roce 2011 byla provedena částečná obnova sklepních -  suterénních prostor zámku a to 
obnovou omítek a výmalby prostor zámku; byly odstraněny páteřní rozvody tepla, UT 
a kotelny; byly repasovány okenní mříže; částečně vyměněna a částečně repasována okna.
Byla provedena obnova nadstřešních částí komínu zámku a byly provedeny práce související 
s propadem konstrukce podlahy půdy / stropu chodby II. NP zámku vč. chemického ošetření, 
výměny stropnic vč. podhledu, doplnění omítek a následné výmalby vč. obnovy klempířských • 
prací spojených s průnikem vody do objektu.
—> V roce 2012 byla dokončena obnova sklepních -  suterénních prostor zámku a to obnova 
omítek a výmalby - II. etapa. Do původní podoby bylo uvedeno hlavní vstupní schodiště 
(exteriérové) vč. osazení kovářsky vyrobeného zábradlí; byly nahrazeny stávající vchodové 
dveře u hlavního schodiště za nové - uvedení do původního stavu; byl obnoven balkón nad 
hlavním schodištěm, vč. osazení nových balkónových dveří do původní podoby; proběhla 
obnova prostoru zámecké kaple -  výměna oken a dveří, statické zajištění nadpraží kamenné 
zárubně, odstranění novodobých dozdívek a konstrukcí, obnova omítek a následná výmalba.
—> V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace s názvem „Obnova nádvoří 
zámku“, která řeší rehabilitaci prostoru nádvoří, tj. předláždění částečně původní štětovou 
dlažbou a dlažbou ze žulové kostky, čímž bude nádvoří zámku vrácen jeho původní historický 
ráz, součástí projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce kanalizace 
a inženýrských sítí v prostoru pod dlažbou, vyspádování nádvoří se snížením současné 
úrovně, vytvoření parkovacích stání, provedení drenáží, řešení vjezdové brány, prostor mezi 
nádvořím a letním kinem bude vybourán a nahrazen vyrovnávací zídkou s posezením a 
pergolou, ke které budou vysázeny popínavé rostliny, součástí projektové dokumentace je 
také řešení sanace vlhkosti a odvodnění severní strany zámku, odvlhčení suterénního zdivá 
zámku, odvedení dešťových vod od objektu do vybudovaných průlehů, vybudování dešťové 
kanalizace, obnova přívodu pitné vody (vodovodní přípojka).
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—> V roce 2013 byla provedena obnova sakristie (chodby) u zámecké kaple včetně obnovení 
původních vstupů do zámecké chodby a k hlavnímu schodišti s osazením dveří, opravy 
omítek vč. výmaleb; v prostoru zámecké kaple byly restaurovány 2 ks kamenných zárubní; 
dále byla provedena obnova hlavního vstupního kamenného portálu zámku, kamenného 
portálu balkónu a krakorců balkónu nad hlavním vstupním schodištěm.
—»■ V roce 2014 byla provedena obnova fasády zámku směřující na nádvoří zámku vč. 
klempířských prvků, štukových říms šambrán, portálů apod. a kastlových oken; restaurování 5 
ks erbů na fasádě, z toho 1 ks originál, 4 kusy kopie z epoxidovaných výdusků; restaurování 5 
ks kamenných zárubní a to 3 ks interiérových v 1. PP (východní část), 1 ks interiérových a 1 
ks portál průjezdu v 1. NP; repase dřevěných kovaných vrat 
v průjezdu zámku.
—> V roce 2015 byla provedena obnova vnější fasády zámku štukovou omítkou s olištováním, 
oprava a doplnění parapetů. Byla provedena obnova vnější omítky, římsy, šambrány, špalety 
ve spoji s okenním rámem budou doplněny dřevěnou lištou (natřenou barvou 
v bílém odstínu, stejně jako exteriérová část oken), venkovní parapety. Současně byla 
provedena obnova klempířských prvků spojených s fasádou -  oplechování říms, parapetní 
plechy, bude provedena revize svodů a žlabů následnou výměnou poškozených částí 
a opraveno oplechování horní hrany štukové výzdoby v čelní straně křídel zámku.
— *■ V roce 2015 byla provedena rekonstrukce nádvoří zámku vč. odkrytí původní štětové 
(valounkové) dlažby včetně průjezdu do zámku, čímž došlo k navrácení historického rázu 
nádvoří zámku. V rámci prací byla provedena i obnova omítek v suterénu, v kuchyni (západní 
křídlo) a v kotelně s uhelnama (východní křídlo). Součástí je i sanace soklové části v nádvoří 
zámku, obnova vstupní brány, oplocení mezi letním kinem a zámkem, kompletní 
rekonstrukce kanalizace v areálu nádvoří, vodovodní přípojky, nové drenáže 
a výstavba vyrovnávací zídky s posezením a pergolou.
—»■ V roce 2016 bylo provedeno restaurování kamenných dveřních portálů, schodišťových 
prvků a znaku v suterénu zámku v Bílovci. Y rámci projektu došlo k restaurování 2 ks 
schodiště s portálem, 5 ks kamenných portálů a 1 kš kamenného znaku v suterénu 
a kamenného prahu dveří do kaple a konzervaci zbytku stupně u dveří do kanceláře 
v průjezdu zámku. Zároveň na zámku probíhala také obnova oken v půdním prostoru, obnova 
dveří v průjezdu a na 3 ramenné schodiště.
—*■ V roce 2017 proběhlo očištění zámeckých schodů od plísní a řas včetně ošetření penetrací 
proti opětovnému napadení.
—► V roce 2018 je plánováno dokončení zbývající části fasády zámku, restaurování 2 ks 
portálů, restaurování nově odkrytého schodiště z 1. NP do 2. NP a schodiště z 2. NP do 3. NP, 
které je zakryto dřevěnými deskami a postupná obnova zámecké ohradní zdi.

Generální oprava kaple sv. Barbory
—* Proběhla rozsáhlá obnova spočívající ve výměně poškozených částí střešní konstrukce, 
krytiny, ve výměně a pozlacení makovice. Dále bylo provedeno zpevnění kleneb, odstranění 
vlhkosti a obnova vytápění kaple, nová výmalba, oprava vnitřního zařízení. Nad rámec byly 
provedeny bezbariérové úpravy vstupu pro imobilní občany.
—> Byla provedena obnova a nátěr fasády včetně opravy omítek podstřešních říms, okenních 
parapetů, obnova klempířských prvků. Byly provedeny stavební úpravy, provedení průduchů 
pro zabezpečení trvalého odvětrávání vnitřních prostor kaple pro snížení prostorové vlhkosti v 
objektu, výměna poškozených oken a dveří za dřevěná truhlářsky vyrobená stejných rozměrů 
a tvarů s izolačním dvojsklem a kováním s nastavitelnou mikroventilací. U vitráží byla 
provedena oprava nátěru kovových rámů.
—» V roce 2013 byla provedena výměna dožilých madel u hlavního schodiště.
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—> Dále je nutné provést doplnění okapových chodníků, opravu roštů, opatření vedoucí 
k minimalizaci škod způsobených dlouhodobým působením spodní a povrchové vody.
—» V roce 2017 proběhla obnova měděné střešní krytiny včetně oplechování a souvisejících 
klempířských prvků. Jedná se o severní část původní kaple (prostory sousedící s hlavní lodí). 
Dále byla provedena výmalba, zejména se jedná o hlavní loď, sakristii a přípravnu (boční loď 
kaple).

Restaurování soch a kašny
—»Byly provedeny restaurátorské práce pískovcového památníku a oprava kašny.
V následujících letech je plánována provozní údržba kašny.
—> V roce 2018 je naplánováno čištění sousoší s podstavcem, restaurování kašny, doplnění, 
očištění, dále pak oprava technologie rozvodu vody a nádrže kašny.

Kostel sv. Mikuláše
—» K obnově kostela sv. Mikuláše bylo přikročeno na základě zjištění havarijního stavu krovu 
nad lodí a presbytářem kostela. Během realizace rekonstrukce v r. 2002 byly zjištěny další 
vážné závady na přístupových schodištích a podestách ve věži kostela a následně také 
poškození zvonové stolice a kopule věže kostela, rovněž byla narušena statika. Nezbytné bylo 
především provedení statického zajištění věže -  oprava schodiště, ochozu věže zvonice, 
trámové stolice zvonové části ochozu, obnovu krovů a výměna elektroinstalace. Město 
Bílovec obdrželo dotaci na kompletní rekonstrukci věže kostela z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko, realizace prací probíhala v letech 2012-2013. Věž kostela byla; v 
roce 2013 zpřístupněna jako vyhlídka.
—> V listopadu 2008 byly ukončeny restaurátorské práce na obnově soch sv. Jana 
Nepomuckého a P. Marie. V následujícím období bude prováděna provozní údržba těchto 
výše uvedených soch - kulturních památek.
—» V listopadu 2009 byla ukončena oprava fasády lodě kostela a nátěr, oprava říms, 
oplechování a nátěr opěrných sloupků, oprava soklu, oken, dveří, vstupu do kostela ze severní 
strany, vybudování okapového chodníku v těsné blízkosti kostela.
—»V roce 2010 proběhla obnova hlavního venkovního schodiště do původní podoby 
trojstranného schodiště, byla vyměněna zbývajících okna a realizována vnitřní výmalba 
kostela, včetně obnovy poškozených omítek a provedení sanační omítky.
—» V roce 2017 byla zahájena 1. etapy akce „Obnova varhan kostela sv. Mikuláše v Bílovci“. 
—» V roce 2018 a následujících letech je plánováno dokončení akce „Obnova varhan kostela 
sv. Mikuláše v Bílovci“ a provádění restaurátorských prací v interiéru kostela, jedná se 
konkrétně o restaurování hlavního oltáře, oltáře sv. Anny, oltáře Panny Marie, kazatelny, 
křtitelnice, balustrády oratoře v presbytáři, 6 ks hlavic sloupů v presbytáři a kamenné náhrobní 
desky Jana Bernarda Kamence.

Měšťanský dům č. p. 691 (Muzeum)
—y Došlo k napadení nosných prvků v místě uložení dřevních konstrukcí střechy a silné 
destrukci dřevní hmoty, mykologický rozbor prokázal dřevokazné houby. Statika objektu byla 
rovněž narušena. Vzhledem k finanční náročnosti celkové obnovy této kulturní památky, která 
vysoko překračovala možnosti města Bílovce, zpracovalo město podklady pro projektovou 
žádost o dotaci v rámci dotačního programu ROP a dotaci obdržela.
—» K realizaci byl zpracován stavebně historický průzkum, restaurátorský průzkum barevných 
omítkových vrstev -  výmaleb uvnitř objektu, projektová dokumentace na celkovou 
rekonstrukci kulturní památky do úrovně stavebního povolení, včetně projektové 
dokumentace -  libreto výstavní expozice. V polovině roku 2011 bylo muzeum uzavřeno, 
postupně vyklizeno a byla záhájena celková rekonstrukce objektu, stavební práce byly
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ukončeny v roce 2013. Součástí projektu byla také dodávka nového mobiliáře muzea vč. 
audiovizuální techniky, instalace nové expozice a restaurování výmaleb barevných 
omítkových vrstev v určených místnostech muzea, tyto práce probíhaly v letech 2013-2014. 
—*• Navazující práce na dokončenou rekonstrukci objektu se týkají prací ha revitalizaci 
předprostoru Muzea, které byly dokončeny v roce 2017
— > V roce 2017 bylo provedeno očištění, výměna poškozených šindelů a následný nástřik 
šindelové střechy proti plísním a řasám.

Soubor tří náhrobků: Johanny z Foulonu, Karla Sedlnického z Choltic a neznámého 
—> V roce 2013 došlo k přemístění souboru 3 náhrobků (Johanny z Foulonu, Karla 
Sedlnického z Choltic a neznámého, rej. č. ÚSKP 37944/8-2062) z Městského hřbitova, 
parc.č. 1366 o.p. na ul. Ostravské do objektu bíloveckého zámku do obnovené kaple a byly 
restaurovány za přispění dotace z Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního Programu 
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 
narok 2013.

Dále probíhá soustavná regenerace parků v MPZ a obnova fasád objektů v MPZ.

29



Důvody pro podání 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./

Proč město Bílovec podává přihlášku do soutěže o cenu za nejlepší přípravu realizace 
Programu regenerace?

1. V minulých letech proběhla v Bílovci razantní estetická proměna městské památkové 
zóny. Byla předlážděna centrální plocha Slezského náměstí, komunikace pro pěší 
i vozidla, obnoveny inženýrské sítě. Pro zlepšení vzhledu památkové zóny byla zrušena 
vzdušná elektrická vedení a byla nahrazena podzemními elektrickými rozvody. Nadále 
také pokračuje rekonstrukce fasád, rekonstrukce přilehlých komunikací a úprava parků 
a zeleně.

2. Proběhla dostavba nových objektů na ulicích Tkalcovská, Valová a Městský kopec.

3. Úspěšně proběhla funkční proměna MPZ -  centralizace veřejné a státní správy do 
památkové zóny včetně rozvoje služeb (kanceláře, obchody, administrativně -  správní 
budovy).

4. Byl kladen důraz zejména na cílenou a strategickou regeneraci státem chráněných 
památek -  kostela sv. Mikuláše, budovy radnice, kaple sv. Barbory, měšťanského domu 
(muzeum), budovy zámku, sousoší Vincenta Havla, sochy sv. Jana Nepomuckého, 
sochy Panny Marie a Souboru 3 náhrobků. V roce 2013 byly dokončeny za přispění 
dotací z EU kompletní rekonstrukce Měšťanského domu (Muzea) a Kostela sv. 
Mikuláše. Od roku 2012 byla zahájena postupná obnova bíloveckého zámku, je 
postupně zpřístupňován veřejnosti ve spolupráci s Kuratoriem zámku Bílovec. V roce 
2013 jsou všechny kulturní památky ve městě zpřístupněny 
a využívány. V roce 2013 byla dokončena kompletní rekonstrukce komunikací v MPZ 
Bílovec těsně přiléhajících ke Slezskému náměstí a to ul. Pivovarskou, ul. Valovou 
a ul. Zámeckou, byla doplněna zeleň a městský mobiliář.

5. Bílovec aktivně vyhledává příležitosti k získání finančních prostředků na obnovu jak 
památkových objektů v MPZ, tak veřejných prostorů v MPZ.

6. Od roku 2002 do roku 2013 probíhala postupná obnova kostela sv. Mikuláše ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností Bílovec. Vletech 2002 -  2013 bylo na 
rekonstrukci kostela sv. Mikuláše celkově profinancováno 16,8 mil. Kč. Ministerstvo 
kultury poskytlo 7,3 mil. Kč, z fondů EU bylo poskytnuto 4,3 mil. Kč, spolufinancováno 
bylo z rozpočtu města Bílovce a farnosti. Věž kostela byla znovu zpřístupněna jako 
vyhlídka.

7. Léta 2004 a 2005 byla věnována projektové přípravě a plánovanému využití dominanty 
města „Revitalizace bíloveckého zámku“ a jeho následnému využití. S finálním 
projektem se město již třikrát ucházelo o dotaci že strukturálních fondů a hledá 
strategického partnera -  investora pro revitalizaci renesančního zámku.
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti kompletní rekonstrukce zámku, které 
překračují možnosti rozpočtu města Bílovce ve výši cca 108 mil. Kč, byla v roce 2011 
zahájena postupná obnova nádvoří zámku a interiérových prostor, které jsou využívány
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Kuratoriem zámku Bílovec a postupně zpřístupňována veřejnosti. V letech 2011-2013 
bylo proinvestováno 3,2 mil. Kč, příspěvek z Programu činil 1,5 mil. Kč. V letech 2014- 
2016 bylo proinvestováno 2,6 mil. Kč, příspěvek z Programu činil 949 tis. Kč.

8. V období 2006 -  2009 byla činnost města Bílovce zaměřena na projektovou přípravu 
týkající se celkové rekonstrukce muzea v Bílovci včetně návrhu expozice s rozšířením 
výstavních prostor, audiovizuální techniky a přesunu informačního centra z budovy 
radnice do budovy muzea. V roce 2010 získalo město Bílovec dotaci z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko na realizaci záměru. Realizace projektu byla 
zahájena v roce 2011 a probíhala do října roku 2014. Tímto došlo k oživení 
a k zatraktivnění budovy úřednického domu využívaného pro muzejní činnost 
a k zatraktivnění celé MPZ Bílovec. Náklady na projektovou přípravu v hodnotě cca 
1 mil. Kč hradilo město Bílovec z vlastních zdrojů. Náklady obnovy činí za léta 2011- 
2014 celkem 19,648 mil. Kč, podpora z fondů EU činí 16,560 mil. Kč, spolufinancování 
městem 3,087 mil. Kč.
Další náklady na instalaci nové expozice a restaurování výínaleb budou činit cca 7 mil. 
Kč.

9. Úspěšné zapojení soukromníků (majitelů objektů) do revitalizační aktivity 
MPZ. Výstupem byla revitalizace budovy č. p. 4, č. p. 60, č. p. 59, č. p. 32 na Slezském 
náměstí, a desítky dalších objektů soukromých vlastníků (budova lékárny a Optysu, 
Komerční banky, budova tabáku, budova pekárny, budova potravin Fusík, budova 
vinárny, budovy květinářství, budovy obchodu DOCEŇ atd.).

10. Kontinuálně probíhá obnova fasád domů v městské památkové zóně. Rekonstrukcí 
objektů na náměstí došlo ke zkulturnění prostředí centra města, které je díky kulturním 
památkám nej navštěvovanější částí MPZ.

11. Byla provedena digitalizace bíloveckého kina RADOST, na které se finánčně podílí 
město Bílovec s podporou účelové dotace ze Státního fondu podpory a rozvoje České 
kinematografie.

12. Byla provedena rekonstrukce nádvoří zámku vč. odkrytí původní štětové (valounkové) 
dlažby včetně průjezdu do zámku, čímž došlo k navrácení historického rázu nádvoří zámku 
a zároveň proběhla obnova vnější fasády zámku štukovou omítkou s olištováním, oprava a 
doplnění parapetů, restaurování kamenných dveřních portálů a schodišťových stupňů a 
výměna oken v půdním prostoru a dveří v průjezdu a na 3 ramenné schodiště.

13. Proběhla také úprava předprostoru muzea, aby došlo k celkovému estetickému 
propojení budovy muzea, parku u muzea, bíloveckého zámku a nádvoří s letním kinem.

14. Bylo provedeno předláždění spojovací přístupové cesty zubce Tkalcovské na ulici 
Slezské náměstí v celkové hodnotě 923 tis. Kč, a to z důvodu havarijního stavu 
vozovky. Žulové kostky a stávající chodníky z betonu byly nahrazeny žulovou 
kostičkou, tedy dlažbou historickou, čímž došlo k dalšímu vylepšení části MPZ 
z hlediska historického. Následující etapy se budou postupně zabývat předlážděním 
ulice Tkalcovské.

15. Byla zregenerovaná poslední část zeleně v MPZ, který se nachází na ulici. Práce na 
regeneraci zeleně byly provedeny v roce 2017.

31



16. Majitelé nemovitostí nacházejících se v městské památkové zóně mají možnost čerpat 
dotace z rozpočtu města Bílovec na obnovu domů v rámci Dotačního programu pro 
poskytování dotací z fondu na obnovu objektů v MPZ Bílovec. Dotační program je 
zveřejněn na stránkách města Bílovec www.bilovec.cz v sekci „Úřad -  Dotace 
z rozpočtu města“.

17. Aby nedocházelo k umístění zbytečných reklam, poskytování dočasného prodeje 
a služeb, zařízení cirkusů, lunaparků atd., vydalo město Bílovec Obecně závaznou 
vyhlášku č. 6/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Obecně 
závazná vyhláška vymezuje veřejné prostranství ve své příloze č. 1, do které patří také 
ulice patřící do MPZ.

Proč bychom tedy měli získat cenu?

Nastartované změny v roce 1992 jsou po mnohaleté systematické regeneraci viditelné 
a vytyčené cíle se daří naplňovat. Negativní rukopis socialistické přestavby se podařilo 
eliminovat a vrátit tak centru města jeho skutečně historický ráz.
Všechny kulturní památky v MPZ Bílovec mají v současné době své využití, v posledních 
10 letech bylo systematicky investováno do jejich obnovy. Po mnohaleté přípravě se v roce 
2013 podařilo dokončit kompletní rekonstrukci objektu Měšťanského domu (Muzea) a 
Kostela sv. Mikuláše. Kompletně předlážděné komunikace na ul. Pivovarská, Valová a 
Zámecká podtrhují historický ráz centra města.
Město Bílovec několik let pracovalo na přípravě projektů a žádostech o dotace a získalo 
finanční prostředky na obnovu ze všech možných dostupných zdrojů (dotace krajské, státní, 
EU) a podílelo se spolufinancováním z vlastních zdrojů.
Souběžně je investováno do doprovodné infrastruktury, probíhají výměny oken, výkladců 
a opravy fasád na objektech v MPZ Bílovec, jsou postupně regenerovány parky a veřejná 
prostranství.
V rámci pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí zpřístupňuje občanům 
a veřejnosti kulturní památky, financuje provoz památkově chráněných objektů. Navázalo 
spolupráci s občanským sdružením Kuratorium zámku Bílovec, které se věnuje 
znovuoživení bíloveckého zámku, návštěvnost zámku rok od roku stoupá.

Město Bílovec zastřešuje aktivity pro zvýšení atraktivity města a podporu cestovního ruchu, 
provozuje vyhlídkovou věž kostela sv. Mikuláše, bude provozovatelem objektu 
Měšťanského domu (Muzea), kde byla v první polovině roku 2014 instalována nová 
expozice doplněna o audiovizuální techniku a přestěhováno Městské informační centrum.

V následujících dvou letech byl kompletně rekonstruován objekt na Slezském náměstí 
č. p. 63, který sloužil dlouhá léta jako základní škola a který byl dva roky nevyužíván. 
Financování bylo zajištěno ze zdrojů EU. Objekt byl přestavěn do podoby městské 
knihovny a do centra MPZ byl přestěhován současný provoz knihovny nacházející se 
v okrajové části centra města. Tímto byl značně oživen kulturní život ve městě, nový provoz 
knihovny rozšířil své aktivity pro děti, dospělé, ale i seniory, součástí nově vzniklých 
prostor knihovny je také klub seniorů a svazu tělesně postižených.
Město Bílovec založilo příspěvkovou organizaci „Kulturní centrum Bílovec“, jejíž náplní 
je zajištění bohatého kulturního a společenského života ve městě a především zajištění 
smysluplného provozu regenerovaných kulturních památek a nového provozu knihovny.
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Obnova MPZ probíhá koncepčně již 20 let. Město Bílovec vynakládá vysoké finanční 
prostředky na regeneraci MPZ a kulturních památek ve vztahu ke svým rozpočtovým 
možnostem a snaží se získat do svého rozpočtu i cizí zdroje financování, bez jejichž pomoci 
by nebylo možné plánované aktivity ufinancovat.

V Bílovci 11. 12.2017
/ígr. Pavef Mrva 
starosta města

Město Bílovec 
Slezské náměstí 1 
743 01 Bílovec 46
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Příloha k Anketnímu dotazníku

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón na rok 2017

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:

Poř.
č. Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové
náklady

2017
(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 Zámek č.p. 660/9, prc.č. 207, k.ú Bílovec - 
město, rej. č. 46285/8-1529

Obnova vnějších omítek fasády vč. opravy 
štukových říms a šambrán, obnova oken a dveří

obec 1 785 1 595 797

2 Zámek č.p. 660/9, prc.č. 207, k.ú Bílovec - 
město, rej. č. 46285/8-1529 Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů obec 194 187 187

3 Budova radnice a měšťanský dům č.p. 1, pare. 
č.40, k.ú. Bílovec-město, rej.č. 19606/8-1531

Obnova a nátěr fasády radnice, vyspravení soklu, 
vyspravení prasklin včetně oplechování říms aj. 
klempířských prvků

obec 1 262 944 472

4 Kaple sv. Barbory, pare. č. 1243 st., k.ú. 
Bílovec-město, rej.č. 28525 / 8-3176

Udržovací práce v kapli sv. Barbory - obnova části 
střešní krytiny, vnitřních omítek a maleb

obec 348 174 174

5 Pomník osvobození, pare. č. 626 o.p., k. ú. 
Bílovec -  město, rej.č. 24888/8-2252 Restaurování Pomníku osvobození s kašnou

obec 271 262 262

A k ce  o b n o v y  p řip rav o v a n é  n a  ro k  2 0 1 7  ce lk em
3 860 3 162 1 892
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