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P Ř I H L Á Š K A 

DO SOUTĚŢE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2015 
 

 

 
 
 

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

Městská památková zóna Nový Bor 

 
 
 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 

/Uveďte v příloze, proč se domníváte, ţe byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 

objekty v obci./ 

 

Náměstí Míru s přilehlými ulicemi tvoří přirozený a logický střed města, proto jeho 

revitalizace je jedním z klíčových bodů obnovy města. Střed města je současně 

architektonickou připomínkou jednotlivých historických epoch, jimiţ město prošlo. Najdeme 

zde pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se vzácnými rokokovými varhanami, 

secesní budovu pošty a také řadu měšťanských domů včetně sídla městské radnice. Plán 

obnovy centra města je řešen etapově, zahrnuje jak kompletní rekonstrukci veřejných ploch, 

tak dílčí akce obnovy na budovách.  

V předchozích letech byla provedena kompletní rekonstrukce Kalinovy ulice ústící do náměstí 

Míru z jeho východní strany. Zde se nachází také budova sklářského muzea a rekonstruovaná 

pískovcová zeď je významným architektonickým prvkem oddělujícím prostor Kalinovy ulice 

a venkovních prostor muzea, které byly po rekonstrukci nově otevřeny v roce 2012.  

V další navazující etapě došlo k revitalizaci části plochy náměstí, konkrétně prostoru mezi 

budovou radnice a Sklářským muzeem. V této části došlo k rekonstrukci povrchů komunikací 

a také revitalizaci zelených ploch, na nichţ došlo k nové výsadbě zeleně. Výraznou 

dominantou parčíku je vzrostlá lípa, která se zachovala z původní výsadby a pod jejíţ korunu 

byla umístěna lavička Václava Havla, jeţ symbolizuje dialog, důleţitý a významný 

komunikační nástroj. Autorem návrhu je světoznámý český výtvarník, architekt, designér a 
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vysokoškolský učitel Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek, dlouholetý přítel prvního českého 

polistopadového prezidenta, a mimo Prahu, Barcelonu, Dublin i Washington je moţno na ní 

vést dialog i v Novém Boru.   

Další etapou revitalizace prostoru centra Nového Boru je rekonstrukce lokality u Luţických 

domků, které představují unikátní soubor místní architektury. Dochází zde k citlivému 

propojení moderních architektonických prvků s původní zástavbou. Realizované změny ctí 

historický odkaz zde stojících budov s ohledem na tradice, ale reflektují i současný ţivot 

obyvatel města. Historické jádro města tak dostává ráz odpočinkové zóny plné zeleně. 

Dominantu náměstí tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehoţ dřevěné vstupní i boční 

dveře byly restaurovány dle historických dokumentů, stejně jako kamenný vstupní portál 

radnice. 

Současně dochází k rekonstrukci hlavní silniční „tepny“ ve směru na Děčín, která prakticky 

navazuje na střed města v severozápadním směru. Překládají a obnovují se sítě, vedení 

vodovodního řadu, kanalizace a v příštím roce dojde i obnově povrchu komunikace. 

K evropským raritám pak patří Lesní hřbitov. Je nejen připomínkou starých sklářských rodů, 

ale také válečných událostí. Pomník hrdinům Rumburské vzpoury (odhalen 1923), na nějţ 

nemalým darem přispěl i prezident T. G. Masaryk, byl jako symbol českého vlastenectví 

v roce 1940 zcela zničen okupanty. Na jeho místě pak stála stéla z hrubě opracovaného 

kamene s pamětní deskou. V roce 2015 město realizovalo obnovu pomníku dle původního 

návrhu Karla Dvořáka.  

Stejně tak si město připomnělo umístěním kamenné skulptury do zeleně nedaleko ulice 

nesoucí Husovo jméno 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. 

Na jednom z nejhodnotnějších objektů klasicistní výstavby ze začátku 19. století byla 

provedena obnova střechy do původní podoby dle dochovaných fotografií. Jako krytina byly 

pouţity břidlicové šablony. Realizací této akce obnovy došlo k ochraně vnitřních prostor 

budovy, k obnově její historické podoby a ke zlepšení výrazu domu, k dotvoření střešní 

krajiny. 

Cílem realizovaných aktivit je nejen zkrášlit prostory města, ale také připomenout jeho 

historii a současně zajistit podmínky pro zdravý a plnohodnotný ţivot jeho obyvatel. 

 

 

 

 

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 2015, doplněnou 

fotodokumentací. 

 

Město Nový Bor leţí v zalesněné kopcovité krajině v podhůří Luţických hor. Vzniklo, 

povýšením malé osady Haide na ţádost majitele sloupského panství hraběte Maxmiliána 

Kinského císařovnou Marií Terezií v roce 1757 na město, v té době s 57 domy. V předem 

navrţené komunikační osnově byly vytvořeny podmínky pro stavbu zdejších typických 

podstávkových domů s mansardovými střechami, v konstrukcích uplatňujících dřevěné 

roubené a hrázděné prvky spolu se zdivem spodních staveb z pískovcových bloků. Charakter 

ostatní městské zástavby byl dále diferencován dle účelu i významu, společenských, 

komerčních i výrobních potřeb města.  

Významnou skutečností kvalitního obytného prostředí je vysoký podíl uplatnění zeleně ve 

městě, stejně jako i blízkost a plynulá návaznost okolního přírodního prostředí s turistickými 

atraktivitami přírodních útvarů. 

 

Historické jádro Nového Boru bylo vyhlášeno památkovou zónou v roce 1992. Městská 

památková zóna byla zahrnuta do seznamu městských památkových rezervací a městských 
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památkových zón uvedených v příloze k usnesení vlády ČR č. 476 ze dne 10. září 1992. 

Město Nový Bor nechalo zpracovat Program regenerace MPZ, který byl přijat městským 

zastupitelstvem 1. 6. 1995.  

Program regenerace je vymezen rozsahem MPZ. MPZ je na severu ohraničena částí ulice B. 

Egermanna, prochází Tyršovým náměstím, odtud směřuje do ulice U starého hřbitova, hranice 

MPZ dále prochází ulicemi Jánská, Kalinovou, Křiţíkovou, Sloupskou, Českou, odtud 

pokračuje rozhraním mezi ulicemi Tkalcovská, Česká pokračuje Riegrovou a Husovou ulicí a 

zbývající úsek sleduje tok Šporky zpět k ulici B. Egermanna.  

Vyhlášením MPZ v Novém Boru se předešlo dalším kulturním ztrátám, neboť podle 

tehdejších plánů měla nová výstavba pokračovat dále směrem do centra města k náměstí 

Míru. Uskutečněné etapy regenerace z předešlých let se týkaly postupných prací na 

komplexní regeneraci MZ, zahrnující zlepšování vlastního technického a komunikačního 

vybavení také příslušných prostorových, funkčních i technických návazností vůči celému 

městu.  

 
 

 

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

Doporučujeme doplnit poţadované 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 

2015. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

60; 33,7 ha 

 

 
 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  
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0 
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 

nevyuţívané s uvedením důvodu jejich nevyuţívání a doby trvání tohoto stavu. 

0 
 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichţ oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2015 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu vyuţití. 

 

č. p. 45 – obnova střešní krytiny (výměna plechové a eternitové krytiny za břidlicovou) – 

městský dům, ve kterém je umístěn Navrátilův sál s unikátními stropními malbami 

č. p. 211 – oprava roubení – rodinný dům 

č. p. 101 – oprava fasády – rodinný dům, galerie a sklářská dílna 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – restaurování bočních dveří 

č. p. 100 – provedení stavebních úprav vnitřního prostoru domu – lékařské ordinace 

č. p. 43 – provedení stavebních úprav domu – lékařská ordinace a bytový dům 

č. p. 181 – provedení stavebních úprav domu – sklářský ateliér a rodinný dům 

č. p. 5 – zahájení celkové rekonstrukce domů – započata výměna oken  

 
 

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2015 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 

0 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2015 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 

anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

0 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit poţadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti                     

i číselné vyjádření. 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2015 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. 

0 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichţ oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2015 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu vyuţití. 

č. p. 236 – obnova fasády – bytový dům a komerční prostory 

č. p. 107 – stavební úpravy – škola 

č. p. 91 – druhá etapa výměny oken – rodinný dům 

??? č. p. 573 – oprava fasády  

p. p. č. 610-611 – stavba rodinného domu 

p. p. č. 108/6 – oprava fasády 
 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2015 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 

církevní budovy, atd./. 

0 
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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 2015 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty 

ke zlepšení stavu. 

 

Kromě rekreačně oddechového významu je významným prvkem v systému ekologické 

stability systém zeleného parkového pásu podél Šporky tzv. Smetanovy sady a Horovy sady. 

Dále lokalitou se zvýšenou ochranou zeleně je Palackého náměstí, parková úprava na Trţním 

náměstí, skupina památkových stromů za č. p. 103 na nám. Míru. 

V roce 2010/2011 byly z programu SFŢP revitalizovány Smetanovy sady. V roce 2012 došlo 

ještě úpravě břehu Šporky a k jeho ozelenění a k drobným terénním úpravám. 

Od roku 2011 kaţdoročně probíhá akce Vysaď si strom. Ta probíhá formou nákupu stromu 

lidmi z novoborska a město zaplatí jeho výsadbu. Druhy stromů jsou vybrány dle lokality a 

osazovacího plánu města. 

Taktéţ se jiţ skoro deset let vysazuje strom k tzv. Dni stromů. 

V roce 2013 bylo poţádáno o dotaci s OPŢP na revitalizaci zahrad mateřských škol v Novém 

Boru. 1. část revitalizace zahrad byla provedena v roce 2014 a druhá v roce 2015. 

 

 

 
 

 

 

Průběţně se provádějí opravy chodníků a povrchu komunikací. 

V roce 2005 bylo rekonstruováno veřejné osvětlení na hlavní třídě T. G. Masaryka. 

V roce 2013-2014 byla provedena rekonstrukce Kalinovy ulice. Bylo osazeno historizující 

veřejné osvětlení, doplněn mobiliář a osazena nová zeleň. Dále byla provedena obnova 

povrchu komunikace (ţulová dlaţební kostka). 
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Ve stejném duchu byla v roce 2014 provedena 1. etapa rekonstrukce náměstí Míru a to část  

mezi budovou městského úřadu a Sklářským muzeem.  
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Další etapou je, která proběhla v roce 2015 je rekonstrukce lokality u Luţických domků. Zde 

došlo k propojení historického a moderního s ohledem na tradice a ţivot ve městě.    

 

 
Původní stav 
 
 

 
Stav před dokončením 
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Stav těsně před dokončením 

 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady ţivotního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2015 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty ke 

zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 

a dobrovolníků, atd./. 

 

V roce 2010 byla provedena rekonstrukce ČOV v Novém Boru.  

V roce 2007 byla vystavěna ČOV ve Cvikově a v roce 2014 na Krompachu.  

 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2015 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2005 - 2015 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení, atd./. 

 

- Rekonstrukce ul. Kalinova – rekonstrukce komunikace vozidlová a pro pěší, parkovací  

        plochy, Přeloţka STL plynovodu, nová jednotná kanalizace, odvodnění kom. 

        a zpev. ploch, veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy. 

- Rekonstrukce nám. Míru – I. Etapa - komunikace vozidlová a pro pěší, parkovací              

  plochy, přeloţka STL plynovodu, rekonstrukce NTL plynovodní sítě, nová jednotná     

  kanalizace, vodovodní řad, odvodnění kom. a zpev. ploch, veřejné osvětlení, rozvody    

  NN, energetický sloupek, komunikační rozvody  

- II. etapa rekonstrukce náměstí – rekonstrukce kanalizace, vodovodního řádu, plynovodní    

       sítě, terénní a sadové úpravy, rekonstrukce komunikace 

- DPS B. Němcové – TS, rozvody VN a NN          

- DPS B. Němcové – přeloţka kanalizace, přípojka vody a kanalizace, VO,    

         zpevněné plochy, oplocení, přeloţka teplovodu 

- Bezbariérové úpravy komunikací 
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- Chodník Husova, Skalická, T. G. Masaryka                                                                        

- Sklářské muzeum – přípojka kanalizace, vody, plynu, opěrná zeď, zpevněná plocha nádvoří 

- ul. Bedřicha Egermanna – rekonstrukce vodovodního řádu, kanalizace a rekonstrukce  

         plynovodní sítě 
 
 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit poţadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 

atd./. 

 

Město Nový Bor vydává periodikum tzv. Novoborský měsíčník. Je vydáván v nákladu 1300 

ks a je distribuován přes novinové stánky. 

 

„Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“ je název naučné stezky, která mapuje místní 

zajímavosti vztahující se (nejen) ke sklářské tradici. Stezka se skládá ze 17 zastavení u 

zajímavých míst, významných staveb a památníků tradičního sklářství. Stezka „začíná“ na 

náměstí Míru a první zastavení se věnuje historii sklářství, sklářskému řemeslu, významným 

stavbám a osobnostem. Na Lesním hřbitově, jenţ je jedním z nejčastějších zastavení 

návštěvníků Nového Boru, je jakoby symbolicky umístěno poslední zastavení stezky a 

pomyslný koloběh ţivota – minulosti současnosti a budoucnosti sklářských řemesel se zde 

uzavírá. Celá naučná stezka připomíná důleţitost zachování památných míst pro příští 

generace a je koncipována jednak jako celek, kdy si můţete celou stezku projít a získat tak 

ucelený soubor informací, ale také je moţné navštívit jednotlivá místa, o nichţ máte zájem 

dozvědět se nové informace, aniţ by bylo nutné dodrţovat jakýkoliv předem daný postup, 

pořadí či směr. 

Celá stezka je koncipována jako audiostezka. Ke kaţdému zastavení je připravena 

audionahrávka, která vám poskytne informace přímo u konkrétního zastavení. 

 

 
 

 

V roce 2012 byla otevřena cyklostezka Nový Bor – Sloup v Čechách a v roce 2015 

prodlouţena do Lindavy. 
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D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2005 v MPR nebo v MPZ ........ 12129  

  Počet trvalých obyvatel v roce 2015 v MPR nebo v MPZ ........ 11901 
 

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

jakou má provozní dobu atp. 

 

 

  TIC je provozováno celoročně na adrese T. G. Masaryka 46, Nový Bor 

    Otevírací doba:          V. – IX.   po-ne    9 – 17 hodin 

                                                X. – IV.   po-pá    9 – 16 hodin 

  TIC Nový Bor je členem Asociace turistických informačních center ČR 

   TIC byl udělen i po změně kvalifikačních podmínek dle Kategorizace A.T.I.C. 

Certifikát B 

   TIC je zařazeno do seznamu Oficiálních turistických informačních center ČR 

(registrovaných u státní příspěvkové organizace CzechTourism) 

   Město Nový Bor je členem Svazku obcí Novoborsko (www.novoborsko.cz), TIC 

spolupracuje s IC ve sdruţených obcích 

   TIC je členem Sdruţení Českolipska (www.ceskolipsko.info) a její marketingové 

skupiny, jeţ je zaloţena na spolupráci IC z mikroregionů Novoborsko, Hrádecko-

Chrástavsko, Máchův kraj a Podještědí  

   Jazyková vybavenost: Anglický jazyk, Německý jazyk, základy Španělského jazyka a 

Japonského jazyka 

   V říjnu 2012 TIC Nový Bor získalo ocenění Nejlepší infocentrum Libereckého kraje 

2012. 

   Kontaktní místo CzechPoint 

   Kontaktní místo Opuscard 

   TIC je zapojeno do hry „Vandrování po Tolštějnském panství“, je platným mýtem, kde 

je moţné získat razítko do Vandrovního pasu. 

 

Předmět činnosti: 

   Specializovaný maloobchod 

   Maloobchod se smíšeným zboţím 

   Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů  

   Zprostředkování obchodu a sluţeb 

   Vyhledávání vhodných dotačních titulů EU a zpracovávání projektových záměrů 

   Předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky 

   Spolupráce s CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, rozvojovými 

agenturami, informačními centry v oblasti propagace 

   Organizace prezentace a samotná reprezentace města na tuzemských a zahraničních 

veletrzích, konferencích či setkáních  

   Získávání a vedení souboru dat potřebných pro plánování turistického rozvoje 

   Vedení databáze veřejných a podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu, 

především ubytovacích a stravovacích kapacit včetně provádění pravidelné aktualizace 

dat a zajištění jejich sběru 

   Spolupráce na přípravě a organizaci informačních, propagačních, turistických akcích s 

vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva včetně zajišťování součinnosti s médii 

   Překladatelské činnosti a komunikace se zahraničními osobami v rámci stanoveného 

rozsahu 

   Účast na veletrzích, workshopech, setkáních, sjezdech, výstavách … 

   Místo konání různých setkání představitelů města s občany, místními podnikateli, 

partnerskými městy či zahraničními návštěvami 
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   Plnění měkkých aktivit projektů 

   Příprava a tvorba propagačních materiálů, slouţících k podávání informací o městě a 

turistické oblasti Luţické hory, Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Sdruţení 

Českolipsko a Novoborsko – poskytovaných zdarma 

   Příprava, organizace a realizace tématických výstav  

   Průvodcovská činnost po městě, ve dvou jazycích (AJ, NJ) 

 

 

 

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

2015 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 

č. p. 46 – TIC Nový Bor - výstavy 

č. p. 45 – Navrátilův sál – koncerty, besedy 

č. p. 105 – Sklářské muzeum - výstava 

č. p. 57 – Galerie  

č. p. 1 – radnice – výstava 

č. p. 101 – Galerie a sklářská dílna 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – zpřístupněna věţ kostela 

 

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

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obsluţnost, parkování a 

další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 

Školy 

Základní škola nám. Míru, Nový Bor  

Základní škola U Lesa Nový Bor – mimo MPZ 

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru – škola se skládá ze Střední 

průmyslové škola, Vyšší odborná škola sklářské, Gymnázia, Designu interiéru a Předškolní  

mimoškolní pedagogiky. 

Dům dětí a mládeţe Smetanka  

Základní umělecká škola 

 

Zdravotnické zařízení a zařízení sociální péče 

Zdravotní péče je zajištěna sluţbami polikliniky. V MPZ a v těsné blízkosti MPZ se nachází  

areály pečovatelské sluţby. 

V roce 2015 byl na hranici MPZ postaven Domov pro osoby se zdravotním zařízením.  

 

Kultura 

V MPZ se nachází Sklářské muzeum, rodný dům básníka Josefa Jaroslava Kaliny, městské 

kino, amfiteátr v parku Horovy sady, Navrátilův sál. 

 

Sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení  

Rozsáhlá sportovní zařízení jsou situována mimo MPZ. Zde se nachází fotbalové hřiště 

s umělým vyhřívaným trávníkem, krytá sportovní hala s umělou lezeckou stěnou, tenisové 

kurty, městské koupaliště, které se v zimě mění na veřejné kluziště. 

 

 

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. 

 

http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/regenerace-pamatkove-zony/ 

www.novy-bor.cz 

 

 

E. Společenský život: 

E.1. Vyjmenujte místní občanská sdruţení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a vyuţití s uvedením 

jejich konkrétních aktivit v roce 2015. 

 

 

Společnost pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru pořádalo veřejnou 

sbírku na Výstavbu a obnovení pomníku Rumburský hrdinů. Účelem sbírky bylo vytvoření 

repliky pomníku dle dochované fotografie sochaře Karla Dvořáka. Pomník byl slavnostně 

odhalen 27. října 2015 u příleţitosti Dne vzniku samostatného československého státu.  

 

 
 
 

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 

regenerace MPR a MPZ, nebo vyuţívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěţe, setkání 

rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

 

http://www.stránky/
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/regenerace-pamatkove-zony/
http://www.novy-bor.cz/
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Dny evropského kulturního dědictví 

Sklářské slavnosti 

Mariánská pouť 

Trochu historie nikoho nezabije – besedy o historii s PhDr. Vladislavem Jindrou 

IGS – Mezinárodní sklářské sympozium – pořádané kaţdé 3 roky 

 
 

E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a vyuţití místních významných 

památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen vyuţívají 

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

2015 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2015: 

 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2015 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

- celkem na území obce /města/: 2 akce  1.948.719 Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ: 1 akce 1.908.719 Kč 

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

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 1akce      40.000 Kč 

 

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

památek v roce 2015 činí z celkového rozpočtu obce.    

Částka věnovaná na památky z celkového rozpočtu města činní 1,1 %  
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2015 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2015, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2015. 

 

 385.000 Kč na akci: Obnova střešního pláště na č. p. 45 

 50.000 Kč na akci: Restaurování bočních dveří na kostele Nanebevzetí Panny Marie 
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo poţádáno na rok 2015                 

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

vyuţity. 

133.814 Kč na akci: Obnova střešního pláště č. p. 45; zdroj KÚ Libereckého kraje 

379.000 Kč na akci: Výstavba repliky pomníku Rumburským hrdinům; zdroj MO ČR 

1.283.000 Kč na akci: Rekonstrukce chodníku Skalická zdroj SFDI 

2.183.757 Kč na akci: Dokončení revitalizace zahrady MŠ Klíček; zdroj OPŢP 

3.669.000 Kč na akci: Výstavba chodníku gen. Svobody; zdroj SFDI 

4.000.000 Kč na akci: Regenerace panelového sídliště RH – 2. etapa; zdroj MMR ČR 

238.269 Kč na akci: Podpora terénní práce; zdroj Úřad vlády ČR 

4.144.889 Kč na akci: Konsolidace IT Nový Bor; zdroj Integrovaný operační program  

1.768.790 Kč na akci: Zateplení DDM Smetanka; zdroj OPŢP 
 

 

 

G. Koncepční příprava regenerace: 

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

 

Název:  Územní plán města Nový Bor 

Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor 

Zpracovatel: SAUL s.r.o. Liberec 

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání: 7. 11. 2001  

b) konceptu (souborné stanovisko): 23. 10. 2002  

c) návrhu: 24. 3. 2004  

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem: 11. 4. 2004 

 

Změna ÚPO Nový Bor    č. 1……. 12. 12. 2007 

                                         č. 2……..    4. 3. 2011                      

                                         č. 3..…….   5. 1. 2012 

 

V současné době je rozpracován nový územní plán. Autorem je Ing. arch. Jan Buchar. 

Termín zadání: 18. 7. 2012 

Termín projednání návrhu: 8. 12. 2015 – opakované veřejné projednání návrhu ÚP 

Termín schválení: dle výsledku veřejného projednání 
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G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

Regulační plán se nepořizuje 
 

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

poslední aktualizace/: 

Název Programu:  Program regenerace městské památkové zóny Nový Bor 

Zpracovatel:   Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

Datum dokončení: 8/2005 

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 1. 6. 1995       

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2020 

Datum aktualizace Programu: 28. 1. 2015 

 

 

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

rozpracovanosti, datum schválení/.  

Strategický plán rozvoje města Nový Bor – schválen 2014 

Strategie rozvoje Novoborska 

 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, vyuţívané 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.  

Proběhla rekonstrukce ul. Kalinovy a I. a II. etapa rekonstrukce náměstí.  Pro III. etapu 

je již vyhotovena projektová dokumentace. Tyto skutečnosti tak pomalu činní z nám. 

Míru důstojné odpočinkové místo plné zeleně. Zároveň zde dochází k vhodnému 

propojení moderních architektonických prvků s historickými, a to s ohledem na tradice 

a na současné potřeby města. 

V roce 2012 byl postaven tzv. „spojovací krček“ mezi budovy Sklářského muzea. 

V nejbližší době předpokládáme rekonstrukci domu č. p. 106, která v současnosti slouží 

jako depozitář muzea a nadále bude využívána pro jeho potřeby. Pro tuto rekonstrukci 

je již vyhotovena projektová dokumentace. 

Do domů se opět vracejí malé sklářské dílny a galerie, které jsou typickým prvkem 

novoborska. 

 

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

Regulace reklamy je na území města Nový Bor regulována nařízením č. 1/2007 

vyhláškou města č. 2/2011  

- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 

neziskových organizací, sponzorských darů, apod.  

V roce 2011 vyhlásil město Nový Bor veřejnou sbírku na rekonstrukci Navrátilova sálu. 

Ten se nachází na seznamu kulturních památek. Autorem výmalby je český malíř Josef 

Navrátil. Součástí veřejné sbírky bylo i divadelní představení opery Trubadúr a koncert 

sopranistky Ivety Hejdukové.  
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- 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. 

V roce 2015 město odsouhlasilo zřízení „Dotačního programu na obnovu 

nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPZ Nový Bor“. V návrhu rozpočtu 

pro rok 2016 je finanční částka ve výši 400.000 Kč. 
 
 

 

 
 

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

Mgr. Jaromír Dvořák 

starosta města Nový Bor 
 

 

 

 

 


