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1. Obsah strategického plánu
2. Zpracovatel strategického plánu
Zpracoval
- Marta Dostálová, Petra Vejtrubová
odbor výstavby Městského úřadu Zákupy
Spolupráce
- Zastupitelstvo města Zákupy
- Rada města Zákupy
- Pracovníci Městského úřadu Zákupy
- Základní a mateřská škola Zákupy
- Městská knihovna Zákupy
- Městské lesy Zákupy
- Městská policie Zákupy
- Osadní výbor Kamenice
- Místní výbor Nové Zákupy
- Služby místního hospodářství města Zákupy
- Správa bytového fondu měsa Zákupy – realitní kancelář Kouba
- Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Datum zpracování
- Prosinec 2010 – březen 2011
Vodoznak
- Sousoší Nejsvětější Trojice1), foto Marta Dostálová 2009

1) Sousoší Nejsvětější Trojice je jednou z nejkrásnějších zákupských památek. Mohutné, členité barokní sochařské dílo, patřící ke třem
největším podobným dílům v Čechách, bylo založeno roku 1708 podle sousoší na Příkopě ve Vídni velkokněžnou Annou Marií Františkou
z Toskány. Tato velmi energická a podnikavá žena věnovala hodně pozornosti správě svých statků a knížecí reprezentaci, byla však v duchu
své doby i velmi nábožná, zřizovala v okolí Zákup poustevny, a zámeckou kapli i patronátní kostely opatřila spoustou svatých ostatků. Ty
dala svážet i z dalekého Říma velbloudy, pro něž zřídila v zámecké zahradě zvláštní stáje. Po ní je také pojmenován Toskánský palác na
hradčanském náměstí v Praze, který zakoupila. Postavila rovněž ploskovický zámek. Kromě morového sloupu na zákupském náměstí
pocházejí z její doby četné barokní sochy svatých a světic na různých místech v Zákupech, dnes částečně ukryté před vandaly v depozitáři
státního zámku.Některé z nich mají počáteční písmena jejího jména A.M.F. Anna Marie Františka zemřela roku 1741 a je pohřbena
v zákupském kostele, oblečena do řeholního roucha celestýnek. Jako autor – stavitel – je uváděn Ondřej Dudke a M. Hubner. Sloup
provedený v pískovci je trojhranný, ve dvou dílech a tyčí se do výše 14 m. Zvedá se ponenáhlu, v horní části ve tvaru kupících se oblaků
(odtud také název obláčkový obelisk). Obelisk je bohatě vyzdoben ornamenty, plastikami a třemi figurálními reliéfy. Na vlastním pilonu jsou
tři trojice plastik nad sebou – jedna z trojic jsou sv. Jan Nepomucký, sv. Václav a sv. Mikuláš. Pilon je zakončen skupinou soch Nejsvětější
Trojice s velkým kovovým křížem. Celá skulptura má 20 soch. V kamenné prolamované zídce (balustrádě) jsou tři kované železné vstupní
mříže. Sloupky balustrády zdobí sochy sv. Floriána, sv. Vavřince, sv. Alžběty, sv. Kateřiny, sv. Lucie a sv. Eufemie. Tři nádržky (bazény) ve
tvaru mušle, které jsou součástí balustády, byly přítoku vody zbaveny už v roce 1860 – bývaly to kašny. Na východní straně je nápis
dokládající postavení sousoší. Na severní straně je druhý nápis o renovaci roku 1860.
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3. Úvod
3.1. Význam strategického plánu
Tradiční postupy plánování rozvoje měst, např. formou sestavování a schvalování
rozpočtu města, jsou vesměs krátkodobé, omezující se na řešení dílčích problémů a přímo se
podřizující aktuálním ekonomickým a jiným možnostem města. Tyto tradiční postupy
plánování tedy nemohou zajistit cílený a systematický rozvoj města v dlouhodobém výhledu.
Oproti tomu strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní
přístup založený na konsensu místních představitelů i občanů, vycházející ze sdílené
představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů
dlouhodobým sledováním předem vytčeného cíle. Spolupracují na něm všichni představitelé
města a další subjekty, významné v rámci města. Dochází tak k nalezení široké shody na
dalším vývoji města. Odhaluje slabiny i přednosti města, stanovuje směr jeho dalšího vývoje,
zaměřuje aktivity města na řešení jeho hlavních problémů a určuje priority města pro
stanovený časový úsek (návrhové období).
Tento dokument je prvním strategickým plánem rozvoje města Zákupy. Strategický
plán rozvoje města Zákupy, který je předmětem tohoto dokumentu, je zpracován pro období
let 2011 – 2015. Ačkoli je strategický plán navržen na období do roku 2015, je také
podkladem i pro pozdější rozhodování, neboť řešení některých problémů vyžaduje delší
časový úsek a v již jednou nastaveném trendu rozvoje je žádoucí pokračovat a kontinuálně na
něj navázat. Strategický plán tedy představuje přípravu nejen na určitou dobu ale i na
následující roky. Vlastní proces tvorby strategického plánu, v rámci kterého dochází ke shodě
komunity na budoucím směřování a vývoji, je přitom významnější, nežli jeho přímý výstup strategický plán, dokumentující výsledek tohoto procesu.

3.2. Postup zpracování strategického plánu
Strategický plán pro období let 2011 – 2015 byl zpracován odborem výstavby
Městského úřadu Zákupy s využitím opakovaných konzultací s výše uvedenými
spolupracujícími subjekty. Nebyl zpracován externě, zcela tedy vychází ze znalostí,
zkušeností a informací osob působících přímo v řešeném území, které se buď profesně nebo i
ze strany vlastního zájmu zabývají řešenou problematikou, promítnutou do navržených
prioritních os rozvoje a jejich náplně ve formě opatření. Interní forma zpracování přinesla
významnou úsporu finančních prostředků města, přitom umožňuje realizovat strategické
plánování jako skutečně trvalý kontinuální proces (kterého při externím zpracování
strategického plánu expertní skupinou zpravidla není dosaženo). Vychází z minulosti a
přítomnosti a zabývá se budoucností města Zákupy.
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Strategický plán byl konstruován v těchto krocích
1.
2.
3.
4.
5.

Shromáždění a analýza vybraných (nejen) statistických dat týkajících se města
Zpracování socioekonomického profilu města
Zpracování SWOT analýzy
Sběr projektových námětů pro návrhové období strategického plánu
Zpracování sumáře přehledu o rozvojových záměrech města a spolupůsobících
subjektů
6. Formulace strategické rozvojové vize města
7. Formulace prioritních os rozvoje
8. Formulace strategických cílů prioritních os rozvoje
9. Stanovení opatření tvořících náplň prioritních os rozvoje k naplnění jejich
strategických cílů
10. Určení dílčích rozvojových aktivit v rámci jednotlivých opatření
11. Návrh mechanizmu realizace strategického plánu v jednotlivých letech a příslušných
kontrolních opatření
Při formulaci strategického plánu byly respektovány zásady trvale udržitelného rozvoje2), v
rámci kterého „budou naplněny potřeby stávajících generací, aniž by byly ohroženy možnosti
generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby“.
Strategický plán rozvoje města Zákupy byl zpracován ve vazbě na tyto účely
1. Strategický plán bude odrážet potřeby města Zákupy, jeho občanů a podnikatelských i
nepodnikatelských (neziskových) subjektů působících na území města tak, aby vedly k
udržitelnému a vyváženému rozvoji města.
2. Strategický plán s přihlédnutím k potřebám území města stanoví rozvojové priority
města, společnou rozvojovou vizi a vyplývající opatření, která je žádoucí realizovat
pro naplnění vize.
3. Strategický plán bude obsahovat aktualizacím otevřený seznam možných projektů
města i dalších působících subjektů, které povedou k dosažení stanovené rozvojové
vize.
4. Strategický plán bude využitelný také jako
a) podpůrný dokument k využití zdrojů financování rozvojových projektů města
na všech dostupných úrovních
- fondy Evropské unie
- národní zdroje
- regionální či jiné cizí zdroje
- vlastní zdroje

2) Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).
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b) podklad pro formulaci dalších navazujících strategických materiálů města
c) podklad definující společné zájmy různých subjektů působících na území
města.

3.3. Struktura strategického plánu
Strategický plán je uveden obecnými informacemi o smyslu strategického
plánování a jeho historii v rámci města Zákupy. Dále je vysvětlen postup zpracování
strategického plánu.
Kapitola socioekonomického profilu města představuje analytickou část
strategického plánu a jejím úkolem je shrnutí předem shromážděných vybraných (nejen)
statistických dat, popisujících aspekty důležité pro další rozvoj města. Shromáždění a
vyhodnocení těchto dat předcházelo vlastním pracím na zpracování strategického plánu.
Socioekonomický profil města není přehledem všech aspektů života města, nýbrž
výsledkem cíleného výběru faktů zásadních pro budoucí vývoj města a využitelných pro
formulaci návazné strategické, tedy návrhové části strategického plánu. Obsahuje základní
informace o poloze města, jeho historii, správním členění a postavení v rámci státu, o
dopravní a technické infrastruktuře, obyvatelstvu, školských zařízeních, životním
prostředí, podnikatelském prostředí, podmínkách pro bydlení a vazbách města na okolí.
Kapitola souhrnné SWOT analýzy patří rovněž do analytické části strategického
plánu a podává strukturovaný přehled o závěrech analytických šetření předcházejících
zpracování strategického plánu s cílem popsat jednak rozvojový potenciál města (vnitřní
silné stránky města a příležitosti existující vně města a využitelné pro jeho rozvoj) a dále
zásadní problémy, na jejichž řešení by se mělo město soustředit (vnitřní slabé stránky
města a potenciální vnější hrozby). Souhrnná SWOT analýza je hlavním podkladem pro
formulaci návrhové části strategického plánu.
Na analytickou část strategického plánu navazuje jeho stěžejní, tedy návrhová část.
V rámci ní je nejprve ve formě strategické rozvojové vize definován zamýšlený cílový
stav města, kterého by mělo být dosaženo postupem dle strategického plánu. K naplnění
stanovené rozvojové vize jsou na základě analytické části formulovány jednotlivé prvky
plánování rozvoje města, kterými jsou prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle, dále
opatření, kterými v rámci jednotlivých prioritních os bude dosaženo jejich stanovených
cílů, a konečně dílčí rozvojové aktivity, provádějící jednotlivá opatření.
Popsána jsou základní pravidla realizace strategického plánu a stanoveny jsou
příslušné kontrolní mechanizmy.
Strategickou část uzavírá otevřený seznam konkrétních projektů - investičních
akcí, jejichž realizaci lze sledovat jako možné dílčí rozvojové aktivity naplňující opatření
v rámci příslušných prioritních os rozvoje.
Strategický plán neřeší běžnou činnost města Zákupy a Městského úřadu Zákupy,
která je upravena jednotlivými obecně závaznými právními předpisy a interními
směrnicemi.
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Zákupy jsou členem dobrovolného sdružení obcí v mikroregionu Podralsko s
rozvojovou strategií, zapracovanou v „Rozvojové studii venkovských mikroregionů –
Mikroregion Podralsko“, z níž vyplývají hlavní strategické cíle a opatření a aktivity pro
naplnění těchto cílů.
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4. Socioekonomický profil města
4.1. Poloha města a jeho katastrální území
Město Zákupy leží v severní části České republiky v Libereckém kraji a okrese
Česká Lípa. Zeměpisná poloha města je 50,7° severní šířky a 14,6° východní délky. Leží
v lesnaté, k jihu otevřené krajině 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy
v nadmořské výšce zhruba 265 – 270 m n. m.
Nejvyšší bod zákupského katastru byl Kamenický vrch 466 m n. m., nyní ovšem
těžbou kamene snížený pod 440 m n. m.
Nejnižším bodem je soutok Svitavy a Ploučnice pod Brennou, 254 m n. m.
Území obce Zákupy je na jihu a jihovýchodě spjato se sousedními obcemi lesními
masívy s přírodními skalními útvary, překračujícími do obcí Ralsko, Provodín, Bohatice.
Na severu souvislé lesní masívy pokračují na území obcí Velenice, Cvikov, Svojkov.
Na západě (k České Lípě) a východě (k Bohaticím, Pertolticím a Brništi) se
rozkládají rozsáhlé plochy zemědělské půdy, která je dnes nedostatečně obhospodařována.
Odvozené vazby tvoří vymezený systém ÚSES. Významným propojujícím prvkem
je údolní niva Ploučnice v jižní části řešeného území obce Zákupy.
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Názvy a číselné kódy katastrálních území

Katastrální území

Číslo k. ú.

Část obce

Rozloha km2

Božíkov

790524

Božíkov

4,25

Brenná

609820

Brenná

10,07

Kamenice u Zákup

662534

Kamenice

3,84

Lasvice

790532

Lasvice

3,13

Starý Šidlov

790559

Šidlov

2,55

Veselí nad Ploučnicí

609838

Veselí

6,61

Zákupy

790567

Zákupy

10,29
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Zákupy
Zastavěné území města má globálně protáhlý tvar ve směru sever – jihovýchod podél
jeho hlavních urbanizačních os – toku řeky Svitavky a průtahu stávající trasy silnice II/268
(Nový Bor – Mimoň). Vedlejší osa se vyvíjí hlavně v posledních letech v souvislosti
s vývojem ekonomické základny na nové trase silničního obchvatu II/262 (Zákupy – Česká
Lípa), vedené v souběhu s železniční tratí Liberec – Česká Lípa po jihozápadním okraji
městského útvaru. Základní komunikační systém je doplněn relativně hustou spletitou sítí
místních komunikací.
Hlavní dominantou města je Státní zámek Zákupy s navazujícími hospodářskými
objekty podzámčí a parkem. Mezi další dominanty patří kostel sv. Fabiána a Šebestiána a
Kapucínský klášter.
Centrem města s vyhlášenou městskou památkovou zónou - historické jádro se
zámkem a dochovanou středověkou urbanistickou strukturou - je náměstí Svobody
s mohutným barokním morovým sloupem a pseudogotickou budovou radnice. Zástavba je
kompaktní a jednotlivé funkce se vzájemně prolínají (bydlení, občanská vybavenost, výroba).
Na historickou zástavbu navázala na levém břehu Svitavky výstavba menšího
obytného souboru s bytovými domy z 50. a 60. let 20. století, základní školou a sportovním
stadionem (východní okraj města). Jižně od tohoto obytného souboru pokračuje individuelní
bytová zástavba, ukončená areálem koupaliště na Zákupském rybníku.
Jižní část území Zákup přetínají trasy silnic II. třídy, železnice a elektrovodů VVN 110
kV. Za tímto koridorem pokračuje již rozptýlená zástavba Zákup podél Svitavky jižním
směrem a plynule navazuje na zástavbu sídla Božíkov.
Západně od centra je rozptýlena venkovská obytná zástavba Podlesí s nově se
rozvíjejícím zemědělským areálem (chov koní) a při silnici II/262 a železniční stanici Zákupy
se na volné plochy zemědělské půdy směrem k České Lípě postupně rozvíjí nový výrobní
okrsek v pokračování původních drobných výrobních ploch.
V odtržené poloze na severu města se nachází areál ředitelství Velkovýkrmen Zákupy,
neukončená skládka odpadů ve starém lomu na cihlářskou hlínu a podél silnice III/26834
rozptýlená zástavba rodinných domů. Při místní komunikaci (trasa bývalé vlečky) ze Zákup
do Nových Zákup byl vybudován rozsáhlý zemědělský areál, dnes plně využívaný k chovu
hovězího skotu.
Nadmořská výška zastavěného území je cca 265 – 272 m n. m.

Nové Zákupy
Místní část Nové Zákupy se nachází v odloučené pozici v severovýchodní části
řešeného území obce Zákupy na silnici III/26836 do Velenic a Cvikova. Zastavěné území má
různorodý a neuspořádaný charakter, poplatný složitému historickému vývoji, zejména
působení sovětských vojsk. Nejstarší část tvoří bývalý zámeček na vyvýšenině nad meandrem
Svitavky, později cukrovar, pak lesnická škola. Tento zámeček byl požárem silně poškozen a
nadále velmi chátrá. Jeho stav je tak vhodný k demolici.
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Severně od zámečku na místě původního parku vojenské techniky se rozvíjí
průmyslová zóna se špatnou dopravní přístupností. Území již bylo částečně přestavěno největší podíl ploch zaujímá firma IAC Group Czech, s. r. o., zabývající se výrobou
komponentů do osobních automobilů.
Z doby působení sovětských vojsk v letech 1968 – 1989 pochází sídliště panelových
obytných domů v jižní části sídla podél bývalé vlečky do Zákup (dnes místní komunikace
osa sídla ve směru severovýchod – jihozápad). Na zástavbu sídliště navazuje novější
zahrádkářská kolonie sledující mělké údolí Ovčího potoka. Za kolonií západním směrem
podél cesty do Lasvic je roztroušeno několik původních obytných objektů, využívaných dnes
převážně k rekreaci. Po tělese náspu bývalé vlečky je vedena místní pěší spojka do Zákup.
Nadmořská výška zastavěného území je cca 270 – 300 m n. m.

Kamenice
V severovýchodní části obce při hranicích s obcí Brniště se rozkládá sídlo Kamenice.
Vzdálenost od centra Zákup je cca 3 km.
Zastavěné území má protáhlý tvar a jeho hlavní osu tvoří silnice III/26834 do Brniště
podél toku Kamenického potoka. Různorodá oboustranná zástavba sleduje relativně mělkou
nivu Kamenického potoka drobné usedlosti, jedno až dvoupodlažní venkovské domky,
zemědělské objekty. Ve vyvýšené poloze severně nad nivou se v západní části sídla nachází
zemědělský areál.
Nadmořská výška sídla je cca 285 – 305 m n. m.

Lasvice
Sídlo se nachází v severní části řešeného území. Oboustranná lineární venkovská
zástavba převážně rekreační (chalupy, chaty) podél místní obslužné komunikace je z východu
omezena souvislými lesními porosty a ze západu na zastavěné území navazují scelené plochy
zemědělského půdního fondu. Další části rozptýlené zástavby se rozkládají při silnici II/268
pod vrchem Lipka a na počátku údolí Ovčího potoka. Dominantami sídla jsou vrch Lipka
(365,3 m n. m.) a Lasvický vršek (343,3 m n.m.) odkud území klesá do niv Ovčího potoka a
Lipového potoka.
Nadmořská výška zástavby je cca 315 – 345 m n. m.

Starý Šidlov
Sídlo v odloučené poloze v severozápadní části území obce Zákupy (vzdálenost sídla
od centra Zákup je cca 4 km) má dvě části - Nový a Starý Šidlov, oddělené silnicí II/268
Zákupy – Nový Bor. Obě části jsou tvořeny rozptýlenou venkovskou zástavbou, která sleduje
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místní komunikace v údolí Šidlovského potoka s relativně strmými svahy, místy i s
pískovcovými skalními stěnami. Mezi rozptýlenou zástavbu prolínají lesní porosty a
zemědělský půdní fond (louky, pastviny). Dnes má sídlo rekreační charakter (chalupaření).
Při nově vybudované místní komunikaci v Novém Šidlově se nachází v současnosti
využívaný zemědělský areál.
Nadmořská výška zástavby je cca 300 – 320 m n. m.

Božíkov
Rozptýlená lineární oboustranná zástavba venkovského charakteru, sledující od severu
k jihu silnici III/26832 a vodoteč Svitavky plynule navazuje na zastavěné území Zákup.
Převážně obytné území sídla je tvořeno původními drobnými zemědělskými usedlostmi,
staršími vesnickými domky a několika novými rodinnými domy.
Zastavěné území v mělké nivě Svitavky je ohraničeno ze západu i východu souvislými
plochami zemědělské půdy.
Území sídla s nadmořskou výškou cca 262 – 268 m n. m. je rovinné, generelně klesá
k jihu.

Brenná
Typická slovanská okrouhlice s významnou dominantou kostela a dnes i rušivě
umístěného věžového vodojemu, se nachází v jižní části řešeného území obce ve vzdálenosti
cca 4 km od centra Zákup. Zástavba leží nad nivami Svitavky a Ploučnice na svazích, které se
sklání na všechny strany z návrší, kde byl v nejvyšším bodě postaven kostel sv. Jana Křtitele.
Zastavěné území je obklopeno scelenými hony zemědělské půdy (pole, louky, pastviny) a
lesy, které byly vyjmuty po roce 1990 z bývalého VVP Ralsko po opětném přičlenění sídla
k obci Zákupy.
Zastavěné území je tvořeno venkovskou zástavbou situovanou kolem velké návsi před
kostelem. Od západu k východu prochází zástavbou místní komunikace, která končí na
východním okraji sídla u zemědělského areálu. Ve východní části zástavby se nachází bývalý
lom. Sídlo dnes má již rekreační charakter.
Na katastrálním území Brenné leží několik samot při silnici III/26832, z nichž
nejvýznamnější je bývalý Brennský mlýn (dnes individuelní rekreace).
Nadmořská výška zastavěného území je cca 275 – 300 m n. m., Brennského mlýna
258 m n. m.

Veselí nad Ploučnicí
V odtržené poloze v jižní části obce se nachází sídlo Veselí. Je nejvzdálenější částí
obce Zákupy a jeho vzdálenost od centra Zákup je cca 5,5 km. Většinu katastrálního území
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zaujímají rozsáhlé lesní masívy, táhnoucí se dále na Doksy a Hradčany (obec Ralsko). Vývoj
sídla byl silně ovlivněn dlouhodobým kontaktem s vojenským výcvikovým prostorem Ralsko,
kdy došlo k postupnému „umrtvení“ života, a tak původní malá zemědělská ves má dnes
rekreační charakter. Klidová poloha sídla je dána i relativně velkou vzdáleností od hlavních
silnic (1 km po místní komunikaci od silnice III/26832). Zástavba je tvořena nepravidelně
rozmístěnými objekty mezi řeku Ploučnici a tuto komunikaci.
Nadmořská výška zastavěného území je cca 270 - 277 m n. m.
Do katastrálního území sídla při silnici III/26832 okrajově zasahuje těžební činnost na
ložisku sklářských písků Srní II. (Provodínské písky a. s. Provodín).

4.2. Historie a současnost města
Zákupy vznikly někdy ke konci 13. st. v období kolonizace, kdy se zde usadili jak Češi
(Česká Ves), tak Němci (Richinstat). Od roku 1315 je pánem sídla uváděn Fridman ze Zákup,
který patřil k vladykům ze Smojna, jejichž tvrz stála patrně na místě nynějšího zámku. V 2.
pol. 14. st. se zákupské zboží stává majetkem pánů z Vartenberka, kterým patří do 2. pol.
století patnáctého. Pravděpodobně v roce 1359 byly Zákupy povýšeny na městečko. Mezi léty
1460 - 90 získali Zákupy Berkové z Dubé.
V souladu s vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb., bylo historické jádro
města Zákupy prohlášeno za městskou památkovou zónu. K zajištění památkové ochrany
zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými
nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními
plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují
významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování
stanovit podmínky, které vycházejí z
a) výsledků stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových
průzkumů území,
b) výsledků stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,
c) kulturních hodnot historického prostředí ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a
částí území a k zachování a obnově historických dřevin,
d) historického charakteru, vzájemného prostorového uspořádání, dominant a měřítka
jednotlivých objektů a jejich skupin
e) zachování archeologických nálezů.
Za Zdislava Berky dosáhly Zákupy svého prvního vrcholu - mimo jiné: výstavba
zámku, roku 1541 Zákupy povýšeny na město a obdržely městský znak. 1586 císař Rudolf II.
potvrdil Zákupům městská práva a dal jim pečeť. V roce 1553, 1599 a 1680 postihl Zákupy
mor. V roce 1612 Zákupy koupil Jan Novohradský z Kolovrat a 1632 přešlo panství do rukou
knížat Sasko-Lauenburských.
Za třicetileté války bylo město několikrát drancováno. V létech 1658, 1680 a 1775 zde
došlo k povstání poddaných. Roky 1681 až 1685 patřily výstavbě kapucínského kláštera, 1680
- 90 probíhala přestavba zámku a byly vybudovány barokní terasy v parku. R. 1689 byl ve
zdejší panské sklárně utaven první zlatý rubín v Čechách.
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Druhého vrcholu dosáhly Zákupy pod vládou vévodkyně toskánské Anny Marie
Františky, která učinila Zákupy svým sídlem. Její dvůr zahrnoval 120 dvořanů a osobních
služebníků, kromě služebníků nižších a výdaje na chod dvora činily skoro 40 000 zlatých
ročně. Vévodkyně dala vybudovat novou část města (tzv. Malá Strana), v roce 1708 vzniklo
sousoší Nejsvětější Trojice. Od r. 1753 se Zákupy dostávají do rukou vévodů bavorských.
Městská památková zóna města
Zákup

V roce 1788 začal průmyslový rozvoj Zákup textilkou J. J. Leitenbergera.
Roku 1803 se majitelem panství stal arcivévoda Ferdinand Rakouský.
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Roku 1813 byly Zákupy obsazeny francouzským a pak i ruským vojskem. V létech
1818 - 32 byly Zákupy sídelním městem Zákupského vévodství, jež po porážce císaře
Napoleona I. bylo zřízeno pro jeho syna Napoleona Františka Karla Josefa, zvaného Orlík,
který tu však nikdy nepobýval.
V polovině 19. st. dochází k rozvoji společenského života a založení řady spolků. Z
nich nejvýznamnější byl v roce 1850 zde rytmistrem v. v. Ferdinandem Leitenbergerem
založený první dobrovolný hasičský spolek na území habsburské monarchie a střední Evropy.
Roku 1876 mělo město telegraf a v roce 1883 poprvé projel Zákupy vlak. Telefon byl
zaveden roku 1909, od roku 1913 měly Zákupy elektřinu a od roku 1929 kino. Po vzniku
Československa byla v roce 1919 otevřena česká škola a o čtyři roky později (1923) vznikl při
Národní jednotě severočeské český ochotnický spolek.
Hospodářská krize ve 30. létech 20. st. byla i v Zákupech jednou z příčin rostoucího
vlivu fašismu. Ve volbách v roce 1935 získali zde henleinovci 73,35 % všech hlasů. Po
Mnichovu - 9. října 1938 - byly Zákupy obsazeny německým vojskem. Češi se sem vrátili po
vítězství v květnu 1945. Většina Němců byla odsunuta.
Další osudy Zákup se podobaly osudům celé země. Nástup totality vedl ke zrušení
obou zákupských klášterů a k pronásledování odpůrců komunismu. Po krátkém uvolnění v
době Pražského jara i zde nastala tuhá normalizace. Zákupy rostly administrativní cestou. V
roce 1960 byly k Zákupům připojeny Lasvice a Šidlov, 1964 Božíkov, 1971 Brenná s
Veselím, 1980 Kamenice.
Roku 1924 vznikl dnešní podnik Retex. Původně se ovšem jednalo o koželužnu, na
což dodnes upomíná název ulice – Koželužská. Výroba zde probíhala beze změn až do konce
druhé světové války, po roce 1945 se pak závod zaměřil na textilní výrobu. Roku 1950 vznikl
v Ivančicích u Brna národní podnik Trhárny, jehož hlavní náplní bylo zpracování hadrů a
textilních odpadů všeho druhu. Roku 1958 se stal součástí výrobní hospodářské jednotky
Vlna a jeho název se změnil na Retex. V letech 1967 až 1970 začal i s výrobou netkaných
textilií a postupně pohltil řadu drobných podniků po celé republice. V době největšího
rozkvětu měl celkem 68 místně odloučených pracovišť – mezi nimi i bývalou zákupskou
koželužnu. Po privatizaci v roce 1992 se sídlo Retexu přesunulo do Moravského Krumlova a
z původního počtu závodů zůstalo posledních pět včetně Zákup. Firma pokračovala
v produkci netkaných textilií pro stavebnictví, automobilový a nábytkový průmysl. Silná
asijská konkurence a ztráta odbytišť ji ale postupně nutily k utlumování výroby. Skončily
závody v Ivančicích, Fulneku a dubnu 2004 se uzavřely brány Retexu v Zákupech, tím přišlo
o práci několik desítek místních dělnic. Poměrně rozsáhlý areál bývalé továrny leží jižně od
centra města v Koželužské ulici mezi silnicí a říčkou Svitavkou. Tvoří ho hlavní výrobní
objekt, jehož členitá budova je z větší části třípatrová, administrativní objekt, kotelna, most,
komín, zpevněné plochy a několik přístavků. Celkový stav budovy je až na omšelou fasádu
poměrně dobrý. Všechny tovární haly jsou nyní prázdné a připravené k novému využití.
Náklady na revitalizaci přesto podle odhadů dosáhnou několika desítek milionů korun.
Majitelem je společnost Retex. Tato budova je na seznamu brownfields a je nyní na prodej na
současné ceně 4,5 milionu korun.
Hlavním zaměstnavatelem byly celá desetiletí Velkovýkrmny, později Státní statek
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Zákupy, což se projevuje v celkové podobě Zákup, kde je velké množství zemědělských
staveb a lidí pracujících v zemědělství.
Od roku 1964 mají Zákupy novou školu.
V létech 1968 – 1991 sídlila v Zákupech sovětská posádka. Devastace materiální,
morální, společenská i kulturní byla v Zákupech vidět na každém kroku.
Po sametové revoluci 1989 zahájily Zákupy nový vzestup, který se projevoval
především výstavbou a rekonstrukcemi. Tak např. byly zrekonstruovány obytné domy na
sídlišti u školy a v Nových Zákupech, zde vybudován dům s pečovatelskou službou a posléze
domov důchodců. V létech 2000-2002 byla zrekonstruována škola, ve stejném roce otevřena
sportovní hala. Na ní navázala otevření v roce 2005 rekonstruovaného víceúčelového
stadionu. Nelze zapomenout na nové komunikace, nebo na zrekonstruovaný zámecký park i
úpravy samotného zámku atd. atd.
V roce 1994 dostalo město městský prapor a v roce 1997 se konal první ročník
Zákupských slavností.

4.3. Členění města
Řešené území Zákupy zahrnuje celé správní území obce Zákupy o celkové výměře
4076 ha, které obce tvoří v současné době sedm katastrálních území.
Názvy a číselné kódy katastrálních území
Katastrální území

Číslo k. ú.

Část obce

Božíkov

790524

Božíkov

Brenná

609820

Brenná

Kamenice u Zákup

662534

Kamenice

Lasvice

790532

Lasvice

Starý Šidlov

790559

Šidlov

Veselí nad Ploučnicí

609838

Veselí

Zákupy

790567

Zákupy
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4.4. Počet obyvatel
Celkový počet obyvatel města Zákupy, podíl žen a mužů, průměrný věk

Datum
zjištění

Celkem obyvatel
v katastrálním
území
města Zákupy

Z toho
ženy
v%

3. 2. 2011

2 862

50,31

Průměrný věk obyvatel
celého katastrálního území
města Zákupy
Celkem
Muži
Ženy
39,77

41

38

Počet obyvatel v katastrálních územích města Zákupy

Datum
zjištění

Zákupy

Kamenice

Veselí
nad
Ploučnicí

Starý
Šidlov

Lasvice

Brenná

Božíkov

3. 2. 2011

2270

165

17

49

68

122

171

Věková struktura obyvatel ve městě Zákupy

Datum
zjištění

Celkem
obyvatel

3. 2. 2011

2862

Sledované věkové kategorie
0-18
18-30
30-65
celkem
celkem
celkem
654

456

1381

65 a více
celkem
371

4.5. Kapacita školských zařízení zřizovaných městem
– aktuální k datu 2. 2. 2011
Mateřská škola ZŠ a MŠ Zákupy
Kapacita celkem
Aktuální obsazenost
75 dětí

75 dětí

Základní škola ZŠ a MŠ Zákupy
Kapacita celkem
Aktuální obsazenost
450 žáků
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Školní družina ZŠ a MŠ Zákupy
Kapacita celkem
Aktuální obsazenost
60 žáků

60 žáků

Školní jídelna ZŠ a MŠ Zákupy
Kapacita celkem
Aktuální obsazenost
450 jídel/den

301 jídel/den

4.6. Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v Zákupech
K datu
Celkem
12/2010

163

12/2009

162

12/2008

124

12/2007

121

12/2006

114

4.7. Podíl zemědělské a nezemědělské půdy
Zemědělské půdy (dle katastru nemovitostí) v řešeném území zaujímají téměř
polovinu území (1914,8 ha, tj. téměř 47 % z celkové výměry řešeného území), z toho orná
půda zaujímá 1104,52 ha (27,1 % z celkové výměry řešeného území, tj. 57,7 % z celkové
výměry ZPF), trvalé porosty luk a pastvin 695,67 ha (17,1 % z celkové výměry řešeného
území, tj. 36,3 % z celkové výměry ZPF), zahrady 52,38 ha (12,8 % z celkové výměry
řešeného území, tj. 1,3 % z celkové výměry ZPF), ovocné sady 62,26 ha (1,5 % z celkové
výměry řešeného území, tj. 3,3 % z celkové výměry ZPF).
Druh zemědělské půdy

Výměra (ha)

orná půda

1104,52

trvalé porosty luk a pastvin

695,67

zahrady

52,38

ovocné sady

62,26

celkem zemědělská půda

1914,83
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rozloha a druhy půd dle procent

1,30%3,30%
orná bůda

36,30%

trvalé porosty luk a pastvin
zahrady
57,70%

ovocné sady

Skutečná současná struktura zdejší zemědělské půdy ve způsobu jejího využívání je,
jak výše uvedeno, místy značně odlišná od evidenčního stavu. V řešeném území se nacházejí
bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) dle údajů map BPEJ. V kódu BPEJ, což je
pětimístný číselný kód, kde č. 1 vymezuje klimatický region, č. 2 a 3 hlavní půdní jednotku
(HPJ), č. 4 kombinaci sklonitosti a expozice ke světovým stranám a č. 5 kombinaci
skeletovitosti a hloubky půdy. Ochrana (a relativní kvalita) zemědělského půdního fondu je
následně vyjádřena třídami ochrany jednotlivých BPEJ, zastoupených v řešeném území, které
jsou převzaty z oborově novelizované vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 546/2002
(účinnost od 1. 1. 2003), kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizace. Zdejší TTP luk a pastvin jsou z větší části
výměry využívány identickými způsoby (jako zdroj píce kosením, i pastvinářsky), kdy pro
tyto účely je využívána i část zatravněné orné půdy. Značná část těchto pozemků je však t. č.
nevyužívána – jedná se o plochy technologicky dopravně odloučené a nepřístupné, nebo o
pozemky ovlivněné vodou (zčásti i dle evidence Zemědělské vodohospodářské správy
odvodněné, kdy se výsledek z různých důvodů minul účinkem), značná část těchto
evidovaných pozemků je i charakteru rákosin, mnohdy se na těchto nevyužívaných
pozemcích vyskytují projevy probíhající sukcese lesních dřevin z okolních lesů. Značná část
těchto nevyužívaných pozemků TTP se v řešeném území vyskytuje zejména v nivách
místních vodotečí, kde je charakteru přirozených mokřadních luk s výskytem chráněných či
typických druhů rostlin. Do těchto druhů pozemků lze v řešeném území i řadit plochy
evidovaných mokřadů, které se zde v území vyskytují mozaikovitě, ale hlavně podél meandrů
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Ploučnice v enklávě okolních lesů ve vlastnictví VLS s. p. Současnou intenzitu využívání
pozemků TTP lze označit jako podprůměrnou až průměrnou, kdy na značné části výměry
převažují extenzivní formy využívání, a to jak sečením, tak pastvou dobytka. K intenzivněji
využívaným plochám patří cíleně zatravněná orná půda, kde jsou vyšší výnosy píce a snazší
obhospodařovávání.
Zdejší zahrady jsou v centrech obce a sídel, v okrajích obytné i rekreační zástavby, či
v podobě zahrádkářských kolonií. V případě zahrad u rekreačních objektů jsou přetvořeny
v okrasné zahrady s výskytem i okrasných druhů dřevin a keřů. Některé tyto pozemky jsou
však značně zanedbány. Jejich výskyt je mozaikovitě v celém řešeném území.
K charakteristice řešeného území (i historicky) patří zdejší ovocné sady – značná část
těchto ploch severozápadně od Zákup je tč. již zrušena ve prospěch TTP (zde vesměs
nevyužívané), ostatní zdejší velkoplošné sady jsou již přestárlé. Tento stav je způsoben
majetkovými změnami, současným nezájmem o výpěstky a pracností oboru. Na některých
takto zanedbaných pozemcích již probíhá sukcese lesních dřevin, v travních porostech se
vyskytuje místy i množství chráněných druhů rostlin.

4.8. Ochrana přírody a krajiny
Významné krajinné prvky dle § 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
podmínkách řešeného území jsou veškeré zdejší lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, údolní
nivy. Navrhovaná údržba travnatých partií v nivách vodotečí je nutná pro zajištění a navýšení
biodiverzity těchto přírodních a přírodě blízkých ploch a pro zamezení devastace zdejších
biotopů a ekosystémů postupující sukcesí.
Registrovaným významným krajinným prvkem dle § 6 zmiňovaného zákona je
Zámecký park v Zákupech.
Návrh na registraci VKP uceleného území „Nivy Svitavky u Zákup“ je odůvodněn
snahou o ochranu tohoto zachovalého a přírodě blízkého území tvořeného úsekem vlastní
vodoteče většinou s plně vyvinutými břehovými porosty a přilehlou přirozenou nivou
tvořenou travními porosty. Územní systém ekologické stability je tvořen jednotlivými
vymezenými prvky regionálního i místního významu. Vymezení lokalit výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (kromě lokalit vhodných k registraci do VKP) je
provedeno snahou o ochranu zde se vyskytujících druhů dle evidence Vlastivědného muzea a
galerie v České Lípě
- bývalý klášter v Zákupech (hnízdiště čápa bílého)
- Bohatický rybník (v řešeném území část)
- Svitavka v úseku Lindava – Zákupy
- niva Svitavky
Území soustavy NATURA 20003) jsou vymezena dle aktuálního stavu a upřesněna dle
3) Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a
stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní
tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými
lokalitami. [§ 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Také viz Směrnice Rady 92/43/EHS.]
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katastru nemovitostí, jejich existence je jednoznačným limitem pro způsoby jejich využíváni
v intencích stanoveného legislativního ochranného režimu, a to v období současné absence
začlenění těchto území v českém právním systému v příslušných kategoriích zvláště
chráněných území
- ptačí oblast „ČESKOLIPSKO-DOKESKÉ PÍSKOVCE A MOKŘADY“ dle vládního
nařízení č. 598 z 6. 12. 2004, tzv. „směrnice o ptácích“ č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků (v řešeném území část – v k. ú. Brenná a Veselí nad Ploučnicí)
- evropsky významná lokalita „HORNÍ PLOUČNICE“ dle nařízení vlády č. 132/2005
Sb. a dle tzv. „směrnice o stanovištích“ č. 2/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (v částech k. ú. Brenná, Božíkov a
Veselí nad Ploučnicí)
- evropsky významná lokalita „JESTŘEBSKO-DOKESKO“ dle nařízení vlády č.
132/2005 Sb. a dle tzv. „směrnice o stanovištích“ č. 92/43/EEC o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (v části k.ú. Veselí nad
Ploučnicí).

4.9. Spolupráce města s okolními obcemi a dalšími subjekty
Město Zákupy je členem Svazku obcí Libereckého kraje. Jedná se o dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy jsou města a obce, jakož i
regionální sdružení obcí ve smyslu zákona o obcích. V rámci svazu dochází ke
koordinovanému postupu a legitimnímu lobování v zájmu řešení obcím a městům společných
problémů, na které samotné obce nestačí. Tyto problémy jsou nejčastěji spojeny s dopravní
obslužností, odpadovým hospodářstvím, budováním infrastruktury, výstavbou veřejně
prospěšných zařízení i organizací a rozvojem příhraniční spolupráce v oblasti Severních Čech
na úseku kultury, lidských zdrojů, místní demokracie, sportu, cestovního ruchu a životního
prostředí. Další výhodou vzájemné spolupráce jednotlivých obcí a měst je koordinovaný
postup při přípravě a realizaci pilotních projektů celoregionálního významu.
Město Zákupy je dále členem Svazu měst a obcí, Mikroregionu Podralsko, též úzce
spolupracuje s občanským sdružením LAG Podralsko.
Mikroregion Podralsko - V únoru r. 2000 se 19 obcí okresu Česká Lípa sdružilo do
Mikroregionu Podralsko a k nim se přidaly 3 obce z okresu Mladá Boleslav a 1 obec okresu
Liberec. Tzn., že v současné době je v Mikroregionu Podralsko dobrovolně sdruženo 22 obcí
náležejících převážně do Libereckého kraje, s přesahem do kraje Středočeského. Předmětem
činnosti mikroregionu je koordinace nejen společného postupu při realizaci záměrů ve
městech a obcích oblasti Podralska, včetně plánování investičních akcí do budoucna v
návaznosti na potřeby celého regionu vyplývajících z koncepcí rozvoje celé oblasti, ale také
společného zapojování občanů mikroregionu do dění v tomto území a do jejich společného
rozhodování. Území MRG Podralsko je vymezeno dvaceti dvěma obcemi, z nichž v okrese
Česká Lípa leží následujících devatenáct:
Bezděz, Bohatice, Brniště, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí,
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Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Rokytá, Stráž pod
Ralskem, Tachov, Velenice, Velký Valtinov a Zákupy. Obec Osečná patří do okresu Liberec a
obce Bělá pod Bezdězem a Dolní Krupá do okresu Mladá Boleslav. V severní části má MRG
společnou hranici se SRN (obec Jablonné v P.). Některé z obcí jsou také členy MRG Svazek
obcí Máchův kraj.
Celková rozloha MRG Podralsko je 616,9 km2. Začátkem roku 2008 zde žilo cca
33 000 obyvatel. Svou hustotou cca 50 obyv./km2 se řadí k nejméně zalidněným oblastem
(průměr okresu Česká Lípa 93 obyv./km2, Libereckého kraje 136 obyv./km2, ČR 130
obyv./km2).
Mezi obcemi jsou významné rozdíly v absolutní velikosti rozlohy území. Nejmenší obcí, co se
rozlohy týče, je obec Bohatice - 393 ha, největšími obcemi jsou Doksy - 7 492 ha a zejména
Ralsko - 17 025 ha. To je touto rozlohou, po obci Praha a Ostrava, třetí největší obcí v ČR.
Občanské sdružení LAG Podralsko vzniklo 31. května 2004. Hlavním úkolem je
celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské unie
LEADER. LAG Podralsko, o. s. má v současné době 45 členů. Region Podralska se rozkládá
na území 48 obcí, ve kterých žije více než 49 000 obyvatel, rozloha je 998 km2.
Území působnosti LAG Podralsko: Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly,
Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře,
Holany, Horní Police, Horní Libchava, Chlum, Jablonné v Podještědí, Jestřebí, Kozly,
Kvítkov, Kravaře, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Osečná, Pertoltice, Plužná,
Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky,
Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov
a Ždírec. Od dubna 2005 je LAG Podralsko potvrzenou místní akční skupinou pro realizaci
vlastní strategie v rámci programu LEADER (Operační program Zemědělství), na tuto
realizaci má v období 2007 – 2013 přidělené finanční prostředky. Oblasti podporované při
realizaci strategie je priorita č. 1 – Obnova a rozvoj vesnic, priorita č. 2 - Občanské vybavení
a služby, podpora vzdělávání, priorita č. 3 – Podpora cestovního ruchu, priorita č. 4 - Ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Náplň činnosti LAG Podralsko - příprava projektů a zajištění jejich realizace v
programu Leader i dalších programech podle kritérií a podmínek, stanovených pro tyto
programy; aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a spolupráce s dalšími
partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami; spolupráce se svazky obcí
Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj, orgány státní správy a
orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění
otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu; poskytování poradenství při zpracovávání
žádostí o dotace a granty všem zájemcům na svém území působnosti.
Město Zákupy je současně členem Euroregionu Nisa. Euroregion Nisa, také
Euroregion Nisa - Neisse - Nysa, je první euroregion, který byl vytvořen v oblasti střední a
východní Evropy. Založen byl v roce 1991 a zahrnuje části území Německa, Polska a Česka.
Euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením obcí a okresů trojzemí Čech, Německa a
Polska, byl založen za účelem podpory rozvoje těchto oblastí formou vzájemné přeshraniční
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spolupráce. Zástupci tří zemí schválili na „Konferenci Trojmezí 23. – 25. 5. 1991“
Memorandum určující další kroky při vytváření regionu. Již v červnu 1991 byla vytvořena
třístranná pracovní skupina, která navrhla model struktury, který je do dnešních dnů základem
pro práci. K samotnému založení Euroregionu došlo v Žitavě 21. prosince 1991. Od roku
2004 má sídlo v nejvýznamnějším městě Euroregionu, v Liberci.
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5. Souhrnná SWOT analýza
Tato kapitola uzavírá analytickou část strategického plánu a podává strukturovaný
přehled o závěrech analytických šetření předcházejících zpracování strategického plánu.
SWOT4) analýza strukturuje v rámci předchozích šetření vysledované aspekty rozvojového
potenciálu města (vnitřní silné stránky města a příležitosti existující vně města a využitelné
pro jeho rozvoj) a dále zásadní problémy, na jejichž řešení by se mělo město soustředit
(vnitřní slabé stránky města a potenciální vnější hrozby). Členěna je přitom na oblasti,
představující dle každodenních zkušeností klíčové faktory rozvoje města, tzn. prioritní oblasti,
na které by se v následujícím období mělo město, tedy celé společenství, jež představuje,
zaměřit. Jedná se o navzájem související a provázaná témata přímo ovlivňující další vývoj
města.
SWOT analýza pro jednotlivé oblasti vymezuje
a) vnitřní faktory rozvoje města, ovlivnitelné aktivitou subjektů ve městě
- silné stránky - výhody, přednosti města pro rozvojové aktivity
- slabé stránky - nedostatky či rezervy města, faktory limitující nebo ohrožující
rozvojové aktivity
b) vnější faktory, převážně přímo neovlivnitelné subjekty ve městě, tedy působící především
z vnějšího prostředí, které mohou ovlivnit rozvoj města
- příležitosti - příznivé vnější okolnosti, které by mohly pozitivně ovlivnit
rozvoj města
- hrozby - negativní vnější skutečnosti či hrozby, které by mohly nepříznivě
ovlivnit rozvoj města, či nějaké tendence ve vývoji města, které se rovněž
mohou projevit nepříznivě.
SWOT analýza je hlavním podkladem pro formulaci návrhové části strategického
plánu, tedy prioritních os rozvoje, jejich strategických cílů, opatření v rámci jednotlivých os a
dílčích rozvojových aktivit.

4) SWOT analýza (Strong points = silné stránky, Weak points = slabé stránky, Opportunities = příležitosti, Threats = ohrožení) je standardní
metoda užívaná ve strategickém plánování k vyjádření analytických zjištění o stavu města.
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DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Dostatek parkovacích ploch pro
centrum města
Dostatečné vodní zdroje
Moderní kapacitní ČOV
Relativně dobrý stav kanalizace,
plynovodu, vody, elektrických sítí
na většině území
Existence železniční dopravy

•
•
•
•
•
•

•

PŘÍLEŽITOSTI
Využití prostředků strukturálních
fondů EU a dalších dotačních zdrojů

•
•
•
•
•
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SLABÉ STRÁNKY
Nekompletní obchvat (tranzitní
doprava prochází historickým
centrem města)
Nedostatečná kapacita a kvalita
příjezdových komunikací, včetně
dopravního napojení osad
Nedostatečná kapacita nebo absence
sítí v osadách
Nezajištění čištění odpadních vod
v osadách
Nedostatečná údržba místních
komunikací
Nedostatek parkovacích míst
v sídlištích
HROZBY
Nedostatek finančních prostředků na
dokončení obchvatu
Ohrožení města přívalovými dešti
a náhlými povodněmi
Zhoršování stavu místních
komunikací
Zvyšující se zatížení nákladní silniční
dopravou
Zvyšující se osobní automobilová
doprava
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Poloha města umožňující rozvoj
přeshraničních vztahů, existující úzká
přeshraniční spolupráce s německými
a polskými obcemi
Městská památková zóna
Národní kulturní památka Státní
zámek Zákupy
Památky i mimo MPZ
Zachované nemovité kulturní dědictví
Existence sportovního areálu,
sportovní haly, hřiště s umělým
povrchem
Přírodní koupaliště s možností
ubytování a tobogánem
Mnohá opravená nebo nová dětská
hřiště
Kvalitní ŽP a příroda v okolí města
Přiměřená nabídka kulturních akcí
Existence naučné stezky
Existence sítě cyklotras
Dostatečný počet ubytovacích kapacit
Opravené budovy ve městě, nejen
památky
Rozvinutá základní infrastruktura
cestovního ruchu (ubytování,
stravování)
PŘÍLEŽITOSTI
Studie areálu koupaliště
Další zapojování města do široké
nabídky turistických aktivit
Zahuštění a zkvalitnění sítě
cyklostezek
Obohacení nabídky aktivit v zimní
sezóně
Využití prostředků strukturálních
fondů EU a dalších dotačních zdrojů

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek finančních prostředků na
opravy a udržování památek
a městského majetku
Menší kvalita ubytovacích kapacit
Menší možnosti aktivního využití
volného času
Nedostatečný sortiment obchodů,
nezajímavý pro občany i turisty
Chybí možnost zimního bruslení,
plavecký bazén
Neatraktivní vzhled některých částí
města
Chybí zvyšování atraktivity nemovité
národní kulturní památky Zámek
Zákupy a zámeckého parku

HROZBY
Konkurence volnočasových aktivit
a projektů České Lípy
Konkurence okolí Máchova jezera
a přírodního koupaliště ve Sloupu
v Čechách
Úbytek zájmu turistů o památky,
přesun zájmu jinam
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní životní prostředí
Ekologická výchova – Základní a
mateřská škola Zákupy
Přístup občanů k separování odpadu
Kapacitní a moderní ČOV Zákupy
Existence a činnost Technických
služeb Zákupy
Lesy ve vlastnictví města Zákupy
Regulace koryta

PŘÍLEŽITOSTI
Zkvalitnění sídelní zeleně
Vybudování nového sběrného dvora
Využití obnovitelných zdrojů energie
s ohledem na zachování rázu krajiny
Obnova alejí, péče o biokoridory
Využití prostředků strukturálních
fondů EU a dalších dotačních zdrojů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

SLABÉ STRÁNKY
Nárůst množství produkovaného
odpadu
Likvidace biologického odpadu
Nevyužívání obnovitelných zdrojů
energie
Údržba volné krajiny
Nedostatečné využití ZPF
Kapacita a umístění sběrného dvora
města Zákupy
Devastace ZPF nadměrným pasením
dobytka
HROZBY
Nedostatek finančních prostředků na
likvidaci odpadů obecně
Rostoucí náklady na likvidaci
komunálního odpadu skládkováním
Rostoucí náklady na recyklaci
tříděných odpadů – platba za papír,
plast
Nepovolené odkládání odpadů, také
v lesích
Škody vznikající živelními událostmi
Vandalismus
Nedostatek finančních prostředků
nutných ke kvalitní údržbě krajiny
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KVALITA ŽIVOTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Dostupná zdravotnická péče
Domov důchodců Zákupy
Domov s pečovatelskou službou
Zákupy
Existující bydlení v holobytech
Dostatečný bytový fond
Zastavitelné plochy pro bydlení
v územním plánu
Zlepšování kvality bydlení –
prostředí, zeleň, regenerace sídlišť,
investice do bytového fondu
Funkční síť sociálních služeb
Nový územní plán
Zaměstnanost
PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení počtu obyvatel města
(nabídka bydlení)
Investice do bytového fondu v centru
města
Využití prostředků strukturálních
fondů EU a dalších dotačních zdrojů
Regenerace bytového fondu
Rozvoj firem
Nedostatečná kapacita domova
důchodců a domu s pečovatelskou
službou

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SLABÉ STRÁNKY
Problémy se sociálně
nepřizpůsobivými občany
Nedostatečná nabídka zasíťovaných
pozemků pro individuální výstavbu
Nedostatek připravených pozemků ve
vlastnictví města pro výstavbu
rodinných domů
Neprovedená oprava všech
panelových bytových domů města
Nedokončená revitalizace panelového
sídliště
Špatný stav bytového fondu
Obtěžující zápach z farmy hovězího
skotu
HROZBY
Ztráta pracovních příležitostí – rušení
továren v České Lípě
Odliv obyvatel za prací jinam
Stárnutí populace
Nedostatek finančních prostředků na
fungování sociálních služeb dle
zákona o sociálních službách
Příliv sociálně slabých občanů
Tlak na nekoncepční vymezování
nových zastavitelných ploch při
pořizování nového územního plánu
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PODPORA PODNIKÁNÍ

•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Průmyslové zóny
Nabídka rozvojových ploch
Napojení na železnici
Poloha města

•
•
•
•

•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
Zlepšení silničního napojení města
(severozápadní obchvat)
Turistický ruch
Zájem investorů o využití existujících
možností ve městě, např.
znovuoživení stávajících nevyužitých
objektů (Retex, Carborundum
Electrite, Orlík)

•
•

SLABÉ STRÁNKY
Malé město
Nedostatečná kapacita a kvalita
příjezdových komunikací
Důležité dopravní trasy jdou mimo
město
Plocha rozšiřující průmyslovou zónu
nezasíťovaná s rozšířenou vlastnickou
strukturou
HROZBY
Konkurence lépe položených a větších
center (Česká Lípa, Mimoň, Nový
Bor)
Hospodářská – ekonomická krize

EFEKTIVNÍ A KOMUNIKUJÍCÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Zákupský zpravodaj
Webové stránky města
Místní rozhlas
Aktivní spolková činnost
Fungující pracoviště Czech Point
Městský úřad
Existence stavebního úřadu
PŘÍLEŽITOSTI
Aktivní mladá generace
Interaktivní komunikační média
(Internet)
Využití prostředků ze strukturálních
fondů EU a dalších dotačních zdrojů

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

•

SLABÉ STRÁNKY
Malý zájem občanů o dění ve městě
a jeho další rozvoj

•

HROZBY
Ztráta zájmu občanů o dění ve městě
a jeho další rozvoj
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LIDSKÉ ZDROJE

•
•
•
•

•
•

SILNÉ STRÁNKY
Dostatečná kapacita základní školy
Dostatečná kapacita školní družiny
Dostatečná kapacita školní jídelny
Dostatečná nabídka pracovních míst

PŘÍLEŽITOSTI
Studijní příležitosti v rámci
existujícího školského zařízení
Využití prostředků ze strukturálních
fondů EU a dalších dotačních zdrojů

•
•
•
•
•
•
•

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

SLABÉ STRÁNKY
Nevyhovující prostory městské
knihovny
Chybějící jesle
Nevyhovující stav školní jídelny
Nedostatečná kapacita mateřské
školky
HROZBY
Úbytek žáků
Odchod lidí, zejména mladé generace
a vzdělaných osob, za pracovními
příležitostmi mimo město
Nedostatek finančních prostředků na
provoz všech školských zařízení
a městské knihovny
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6. Strategická rozvojová vize města
Strategický plán s přihlédnutím k potřebám území města a jeho možnostem stanoví
pro budoucí rozvoj tuto společnou strategickou rozvojovou vizi směřování města:

„Zákupy se profilují jako malebné, klidné a bezpečné historické město na řece Svitavce,
s bohatou historií a památkami, s kvalitním životním prostředím,
město přívětivé k občanům i turistům,
poskytující široké spektrum kvalitních služeb a volnočasových aktivit
a komunikující se všemi složkami svých obyvatel.“

Vize vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího stavu správního území města
Zákupy, vycházející z názorové shody všech subjektů podílejících se na zpracování a
schválení strategického plánu. Vytyčuje základní směr rozvoje území ve formě cílového
stavu, kterého má být dosaženo.
K uskutečnění strategické rozvojové vize by měl přispět postup dle následující strategické
(návrhové) části strategického plánu, stanovující prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle,
opatření a dílčí rozvojové aktivity.

Zjednodušená struktura - schéma - strategické (návrhové) části strategického plánu

Rozvojová vize

Prioritní osy rozvoje

Opatření

Dílčí rozvojové aktivity

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011
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7. Prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle a opatření
Strategická (návrhová) část strategického plánu na základě provedené SWOT analýzy
využívá pro formulaci jednotlivých prvků plánování rozvoje (prioritních os rozvoje, jejich
strategických cílů, opatření a dílčích rozvojových aktivit) definované silné stránky a
příležitosti k potlačení uvedených slabých stránek a důsledků předpokládaných hrozeb.
Současně je zohledněn dále uvedený seznam konkrétních projektů - investičních akcí, jejichž
realizaci lze sledovat jako naplnění opatření v rámci příslušných prioritních os rozvoje (tzn.
seznam možných dílčích rozvojových aktivit). Veškeré dílčí rozvojové aktivity k naplnění
specifikovaných opatření, provádějících prioritní osy rozvoje, budou řešeny při důsledném
respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, v rámci kterého „budou naplněny potřeby
stávajících generací, aniž by byly ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich
vlastní potřeby“.

7.1. Prioritní osy rozvoje
Na základě závěrů analytické části byly definovány následující prioritní osy rozvoje k
zajištění rozvoje města při zachování trvalé udržitelnosti rozvoje:

Prioritní osa

Charakter
osy

Role města při
realizaci

4. Kvalita života

stabilizační
rozvojový
rozvojový
stabilizační
stabilizační
rozvojový
rozvojový

5. Podpora podnikání

rozvojový

6. Efektivní a komunikující veřejná
správa
7. Lidské zdroje

stabilizační
rozvojový
rozvojový

přímá realizace městem
koordinační
přímá realizace městem
koordinační
přímá realizace městem
koordinační
přímá realizace městem
koordinační
přímá realizace městem
koordinační
přímá realizace městem

1. Dopravní a technická infrastruktura
2. Kulturní dědictví, cestovní ruch
a volnočasové aktivity
3. Životní prostředí

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

přímá realizace městem
koordinační
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7.2. Strategické cíle prioritních os rozvoje a opatření k jejich dosažení

1. Dopravní a technická infrastruktura

Strategický cíl

Opatření

Zlepšení dopravního připojení města na hlavní silniční tahy jako
základního předpokladu rozvoje města
Zlepšení stávajícího stavu a budování nové dopravní a technické
infrastruktury
Zvýšení ochrany města proti povodním a přívalovým dešťům
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Protipovodňová opatření
2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity

Strategický cíl

Opatření

Město Zákupy jako spádové centrum cestovního ruchu, aktivních
volnočasových aktivit a relaxace
Zajištění trvalé obnovy a údržby kulturního dědictví při zachování
jeho specifických hodnot a rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na
jeho různé druhy se současným využitím potenciálu kulturního
dědictví
Zlepšení kvality zařízení v oblasti sportu a dalších volnočasových
aktivit
Péče o kulturní dědictví
Cestovní ruch
Volnočasové aktivity
3. Životní prostředí

Strategický cíl

Opatření

Zachování kvalitního životního prostředí a jeho zlepšování
Zachování esteticky vyvážené, ekologicky stabilní a produkční
krajiny a jejích hodnot
Odpadové hospodářství
Koncepční péče o zeleň
Péče o krajinu
Lesnictví

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011
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4. Kvalita života

Strategický cíl

Opatření

Kvalitní život všech věkových skupin obyvatelstva ve vztahu
k bydlení, sociální a zdravotní péči a bezpečnosti
Bydlení
Sociální oblast
Zdravotní oblast
Bezpečnost
Obecně

5. Podpora podnikání
Strategický cíl
Opatření

Rozvoj podnikatelského prostředí
Spolupráce s podnikateli na území města
Získávání nových podnikatelských subjektů
Podpora zaměstnanosti
6. Efektivní a komunikující veřejná správa

Strategický cíl

Opatření

Zvýšení efektivity fungování veřejné správy poskytující dostatek
informací o své činnosti a intenzivně zapojující občany do procesu
správy věcí veřejných
Občanská společnost
Předávání informací
Nadmístní spolupráce
Efektivita výkonu veřejné správy
7. Lidské zdroje

Strategický cíl
Opatření

Zajištění výchovy mládeže
Umožnění trvalého celoživotního vzdělávání
Předškolní a základní školství
Další vzdělávací aktivity

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011
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8. Dílčí rozvojové aktivity v rámci stanovených opatření

jednotlivých prioritních os rozvoje
8.1. Dopravní a technická infrastruktura
Zlepšení dopravního připojení města na hlavní silniční tahy je základním
předpokladem rozvoje ve vztahu k rozšíření podnikatelské základny a kvality života obyvatel
města, ovlivňující rovněž rozsah turistického ruchu. Obdobné dopady přinese zlepšení
stávajícího stavu a budování nové dopravní a technické infrastruktury. Realizace dílčích
rozvojových aktivit musí být uvážlivá, účelná a respektující investiční možnosti města.
Ochranu investic je nezbytné zajistit přiměřenou ochranou proti povodním a přívalovým
dešťům.
Dopravní infrastruktura
Zlepšení kvality dopravního připojení města na hlavní silniční trasy
- usilovat o zlepšení silničního připojení ve směru od České Lípy směrem na Nový Bor
- realizace severozápadního obchvatu města Zákupy
Zvýšení bezpečnosti chodců, zklidnění dopravy ve městě
- realizovat na stávajících i nově budovaných komunikacích takové úpravy, které budou
přirozeně snižovat rychlost projíždějících vozidel, např. retardéry, šikany…, a
zvyšovat bezpečnost chodců, např. vybudování chodníku podél komunikace
v Božíkově, chodník pro pěší do Nových Zákup (v trase stávajícího výtlaku
splaškových vod), umístění, označení a osvětlení přechodů…
- bezbariérové úpravy
Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků
- průběžné opravy a údržba místních a vybraných účelových komunikací (včetně
zajištění bezbariérovosti)
Usilovat o celkovou rekonstrukci náměstí Svobody
- náhrady živičného povrchu vozovek a chodníků v MPZ kamennou dlažbou
- vytěsnit těžkou nákladní dopravu z centra města
Zvýšení počtu parkovacích míst
- v sídlištích (zejména v Nových Zákupech)
- pro centrum města
- vybudovat placené parkoviště na ploše pod zámkem (dle zpracované studie)
- vybudovat kvalitní parkovací plochu na koupališti v Zákupech
Iniciovat instalaci zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu Božíkov (závory)

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

Strana 35 (celkem 51)

Strategický plán rozvoje města Zákupy na období 2011-2015

Technická infrastruktura
Zvýšení úrovně centrálního zásobování teplem
- zajistit pravidelnou údržbu a modernizaci rozvodů CZT prostřednictvím společnosti
RK KOUBA
- koordinovat provoz systému CZT s vlastníkem zařízení kotelny v Zákupech a Nových
Zákupech
- zvažovat ve výhledu využití alternativních zdrojů energie
Zdroje vody a vodovodní síť
- provádět údržbu vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím provozovatele5)
- rozšířit vodohospodářskou infrastrukturu, nejen ve městě Zákupy, ale i v částech
města (Božíkov, Brenná, Veselí nad Ploučnicí, Starý Šidlov, Lasvice, Kamenice)
Čištění odpadních vod a kanalizační síť
- provádět údržbu vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím provozovatele
- dobudovat kanalizační stokovou síť ve městě (SP na splaškovou kanalizaci v ul.
Kamenická, Kapucínská, Zákoutí)
- čištění odpadních vod v osadách – vytvořit koncepci likvidace odpadních vod pro
obce (Kamenice, Božíkov, Brenná, Lasvice, Starý Šidlov, Veselí nad Ploučnicí)
- obnova sítě dešťové kanalizace v Zákupech
Protipovodňová opatření
- usilovat ve spolupráci s Povodím Ohře s.p. o průběžnou údržbu vodního toku Svitavka
a jeho břehových porostů
- postupně realizovat protipovodňová opatření, reagující na nové klimatické podmínky a
důsledky z nich vyplývající (tzv. bleskové povodně)
- regulace koryta vodního toku Svitavky v katastru Zákup a Božíkov

8.2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity
Cestovní ruch představuje pro město významný životní faktor, přitom zachovalé
kulturní dědictví tvoří jeden z jeho hlavních pilířů. Pro jeho udržení je nezbytné zajistit
trvalou, dostatečnou a účelnou péči o kulturní dědictví, respektující jeho specifické hodnoty.
K trvalému udržení intenzivního cestovního ruchu se město musí profilovat jako spádové
atraktivní centrum cestovního ruchu s dostatečnou vybaveností, obsahující možnosti
ubytování, stravování, aktivních volnočasových aktivit, relaxace a turistiky.
Opomenout nelze dostatečnou propagaci města a jeho aktivit.

5) Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury ve městě Zákupy, aktuálním v době zpracování strategického plánu, je společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice.
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Zachování kulturního dědictví
- usilovat o dobrý stavební stav nemovitých kulturních památek tak, aby nedocházelo k
jejich znehodnocení a co nejvíce se prodloužila jejich uživatelnost
- v návaznosti na existenci příslušných dotačních programů realizovat místní program
Skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Zákupy, administrovat a realizovat
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
- usilovat o dobrý stavební stav objektů sakrálního a obdobného kulturního charakteru
tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení a co nejvíce se prodloužila jejich
uživatelnost
- v návaznosti na existenci příslušných dotačních (grantových) programů žádat o
peněžní prostředky na obnovu památek
Propagace kulturního dědictví
- propagovat nemovité kulturní památky a objekty sakrálního a obdobného kulturního
charakteru, zvyšovat obecné povědomí o nich
Cestovní ruch
- podporovat zvýšení ubytovacích kapacit ve městě
- usilovat o rozšíření nabídky „atraktivit“ za účelem přilákání většího počtu turistů,
např. rozvoj areálu městského koupaliště...
- realizovat tradiční městské kulturní akce, např. Zákupské slavnosti, Svatojánská noc,
Masopust, Tříkrálové sáňkování, divadelní představení Divadelní spolek Havlíček…
- podporovat konání dalších kulturních akcí, např. výstav, přehlídek
- zajistit provoz trvalých center kultury, např. Kulturní dům Zákupy, Muzeum Eduarda
Helda, Zámek Zákupy
- usilovat o zvýšení efektivity podpory turistického ruchu ve městě a okolí, např. zajistit
provoz informačního centra a rozšiřovat jeho práci a posilovat jeho regionální funkci
- spolupracovat s dalšími subjekty cestovního ruchu, např. dalšími městy, Libereckým
krajem, tuzemskými i zahraničními informačními centry, Czechtourismem, s
partnerskými městy a dalšími institucemi
- zajistit propagaci města v zájmu zvýšení turistického ruchu
- působit ve vztahu k udržování a doplňování turistické infrastruktury, např. městského
orientačního systému
Volnočasové aktivity
- působit v zájmu zkvalitnění a rozšíření možnosti využití volného času obyvatel,
především mládeže, např. podporovat subjekty v této oblasti (rozvíjet spolupráci,
vypisovat granty na podporu volnočasových aktivit, podporovat neziskové organizace
zaměřené na volnočasové aktivity)
- rozvíjet nadále tradiční sportovní akce (Jitrnicová laťka, Šikula Cup, Běh zámeckým
parkem, Májové štafety, Zátopkova desítka, Zátopkova pětka, Zákupský kilometr,
Vánoční turnaj ve stolním tenisu apod.)
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usilovat o rozšíření nabídky možností trávení volného času, např. cykloturistické a
turistické trasy v okolí města, naučné stezky, sportovní plochy pro bruslení, skatepark
a beach volejbal
zajistit pečlivou správou a údržbou řádný stav dětských hřišť, pískovišť, herních prvků
apod.
optimalizovat vybavenost města hřišti, herními prvky apod. rušením nevyhovujících a
doplňováním nových
usilovat o vybudování dětského hřiště u kulturního domu v Zákupech

8.3. Životní prostředí
Životní prostředí v rámci správního území města je kvalitní, nicméně nezbytné je
věnovat mu potřebnou péči za účelem zachování a zlepšení jeho stavu. Udržení kvalitního
životního prostředí je nezbytným předpokladem pro trvalou udržitelnost rozvoje, která je
zájmem města. Současně bezprostředně ovlivňuje kvalitu života i cestovní ruch. Nezbytný v
rámci města je důraz na odpadové hospodářství, péči o sídelní zeleň a zachování esteticky
vyvážené, ekologicky stabilní a produkční krajiny. V souvislosti se zachováním esteticky
vyvážené a ekologicky stabilní krajiny je prioritou města nezhoršení stavu evropsky
významných lokalit, dalších plošných útvarů významných z hlediska ochrany přírody a
krajiny a volné krajiny vůbec. Stanovené dílčí rozvojové aktivity, ani dále uvedené projektové
záměry, se těchto lokalit nedotýkají, respektují je, aby nedošlo k jejich negativnímu dotčení.
Odpadové hospodářství
- čištění odpadních vod – viz Dopravní a technická infrastruktura
- pracovat na záměru, který se zabývá návrhem nového sběrného dvora (v jiné lokalitě
nebo rozšíření stávajícího)
- zajišťovat a rozšiřovat separovaný sběr, podporovat třídění komunálního odpadu,
provozovat sběrný dvůr
- podporovat individuální a komunitní kompostování ve vybraných lokalitách
- pokračovat z estetických i hygienických důvodů v postupné realizaci přístřešků nádob
na komunální odpad i separovaný sběr
- zajišťovat údržbu a čištění nádob na komunální i tříděný odpad a prostoru kolem nich
- organizovat akce zaměřené na ekologii a odpadové hospodářství
Koncepční péče o zeleň
- směřovat ke koncepční a systematické péči o veřejnou městskou zeleň, včetně
hřbitovní zeleně
- směřovat k realizaci celkové obnovy přerostlé a přestárlé zeleně v sídlišti u ulice
Gagarinova
- směřovat k realizaci revitalizace vodního toku Kameničák, rekonstrukce arboreta
v Nových Zákupech (obnova komunikací, mobiliáře, veřejného osvětlení, údržba
stromů, realizace prostoru pro volný čas dětí)
- výhledově upravit zeleň v lokalitě u kulturního domu
- využívat dotační tituly OPŽP
Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

Strana 38 (celkem 51)

Strategický plán rozvoje města Zákupy na období 2011-2015

Péče o krajinu
- ochrana území Natura 2000, jeho negativní nedotčení
- ochrana volné krajiny před nekoncepčními zásahy, např. v souladu s Územním plánem
města Zákupy
- přednostní pronájem zemědělské půdy ve vlastnictví města pro zemědělské
hospodaření
- podpora činnosti příznivě ovlivňující vzhled krajiny (např. zájmové organizace
včelařů, myslivost)
- zohlednění zachování rázu krajiny při případném řešení využití obnovitelných zdrojů
energie
Lesnictví
- hospodařit dle schváleného lesního hospodářského plánu6)
- udržovat síť lesních cest a koncipovat ji také pro (cyklo)turistické využití, rozvíjet
rekreační funkci lesa

8.4. Kvalita života
Jedním z cílů města při návrhu rozvojových aktivit je dosažení kvalitního života všech
věkových skupin obyvatelstva ve vztahu k bydlení, sociální a zdravotní péči a bezpečnosti a
upravenosti prostředí.
Bydlení je z pozice města považováno za soukromý statek každého jednotlivce, jehož
dosažení závisí na jeho aktivitě. Město bude dle svých možností vytvářet podmínky k
dosažitelnosti přiměřeného bydlení, přitom úlohou města není zvýhodňovat nájemní bydlení v
bytovém fondu města na úkor financovatelnosti jeho údržby. Za určitých podmínek (neplatiči)
je přiměřeným bydlením pouze přístřeší (holobyt).
Kvalitní prostředí považuje město za jeden z předpokladů spokojeného života ve
městě a současně možnou výhodu Zákup, jakožto menšího města, oproti městům větším.
Fungující síť sociálních služeb a zdravotní péče, poskytující rychlou a účinnou pomoc
potřebným, je další prioritou města ve vztahu k zajištění kvality života ve městě.
Nezbytným předpokladem pro kvalitní pobyt ve městě je rovněž zajištění čistoty a
upravenosti veřejných prostranství.
Bydlení
Za hlavní rozvojovou plochu pro stavbu bytových domů na území města je považován
prostor za klášterem na tzv. Novákovic louce; pro toto území je dle územního plánu plochu
nutno prověřit územní studií. Dalšími možnými rozvojovými plochami pro stavbu bytových
domů je prostor mezi Kamenickou ulicí a volnou stájí, plochy u koupaliště, pozemky
v prostoru bývalého zahradnictví a v Nových Zákupech naproti domovu důchodců.

6) Lesní hospodářský plán pro Městské lesy Zákupy, aktuální v době zpracování strategického plánu, schválen Krajským úřadem
Libereckého kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví
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Dílčí rozvojové aktivity města
- trvale usilovat o dobrý stavební stav svých bytových domů tak, aby nejen nedocházelo
k jejich znehodnocení a co nejvíce se prodloužila jejich uživatelnost, nýbrž také
docházelo ke zhodnocení a zvýšení kvality bydlení, a to při vyrovnaném hospodaření
- využívat dotační tituly na opravy bytových domů ve svém vlastnictví
- trvale usilovat o zlepšování vnějšího obytného prostředí s důrazem na veřejné prostory
panelových sídlišť s cílem zkvalitňovat životní prostředí jeho obyvatel (např.
chodníky, mobiliář, zeleň, hřiště…)
- v maximální možné míře pracovat se sociálně nepřizpůsobivými občany
- umožnit vznik nových bytů v bytových domech i rodinných domech
- pořídit územní studii dosud nezastavěné části lokality za klášterem řešící budoucí
místní komunikace, další plochy veřejných prostranství a stavební pozemky rodinných
domů (podle územního plánu obce Zákupy, závazného v době zpracování
strategického plánu, funkční plocha "bydlení v rodinných domech – městské")
- podporovat rozvoj výstavby v rámci všech rozvojových lokalit a prosazovat vznik
dostatečných veřejných prostranství
- hledat investora, který bez finančního přispění města realizuje ZTV (základní
technickou vybavenost) pro výstavbu rodinných domů v lokalitách za podmínek, které
znemožní spekulativní využití pozemků k jiným účelům než k rodinné zástavbě
- dbát na vymezení funkčních ploch využitelných pro rodinnou a bytovou výstavbu
v novém územním plánu
- umožnit změnu vhodných půdních prostor domů ve vlastnictví města na byty, při
vestavbě na území MPZ nesmí dojít k narušení památkové hodnoty území
- zajistit prostory pro přiměřené bydlení neplatičů a problémových nájemníků,
umožňující jejich vystěhování po příslušném rozhodnutí soudu
Sociální oblast
Rozvoj sociálních a zdravotních zařízení a služeb
- naplňovat komunitní plán rozvoje sociálních a doprovodných služeb na území města
Zákupy, spolupracovat na jeho aktualizaci a to v součinnosti s KPRSS celého
Libereckého kraje
- kapacita bydlení pro seniory a zdravotně postižené s pečovatelskou službou
- domovy seniorů – podporovat stávající zařízení v péči o seniory a zdravotně postižené
občany rozšíření stávajícího (20 – 30 míst)
- sociální služby a zdravotní péče – přispívat na podporu rozvoje sociálních služeb,
práce v sociálních zařízeních a zejména v terénu (pečovatelská služba a ošetřovatelská
péče)
- pracovat s osobami společensky nepřizpůsobivými a osobami ohroženými sociálním
vyloučením
- podporovat subjekty působící v sociální a zdravotní oblasti – na základě žádosti o
dotaci lze finančně přispívat na činnost těchto subjektů (spolky, nadace, sdružení…)
Bydlení pro osoby sociálně slabé a ohrožené sociálním vyloučením
- zajistit udržitelnost přístřeší (holobyty) pro neplatiče
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Kvalitní život zdravotně postižených a nevyléčitelně nemocných občanů, seniorů
- bezbariérové vstupy do veřejných budov – zajistit další pokračování budování
bezbariérových přístupů do veřejných budov (kulturní dům, pošta, knihovna, úřady) a
totéž iniciovat u soukromých vlastníků budov pro užívání veřejností, usilovat o
odstraňování bariér na komunikacích a uplatňování bezbariérových požadavků při
stavbě nových na celém území města i v jeho osadách podpora osob zdravotně
postižených – podporovat Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.,
pobočka Česká Lípa (půjčovnu pomůcek a aktivity pro osoby se zdravotním
postižením a seniory)
Zdravotní oblast
- spolupracovat dle možností při zajišťování personálního obsazování lékařů u
problematických oborů
- poskytovat součinnost při řešení ubytování zdravotnických pracovníků
- podporovat dle možností zdravotnická zařízení doprovodných služeb v rámci
informovanosti a dalšího vzdělávání
- podporovat prevenci škod na zdraví - propagace zdravého životního stylu
Bezpečnost
- zajistit přítomnost městské policie v ulicích města a prohlubovat spolupráci s Policií
ČR
- zajistit předpoklady pro výkon alternativních trestů obecně prospěšnými pracemi na
území města
- dopravní a bezpečnostní prevence na školách a u občanů – každoročně zajistit
prostřednictvím městské policie preventivní akce ve školských zařízeních (přednášky,
soutěže, branný den…), akce u cílových skupin zdravotně postižených a seniorů
(kurzy sebeobrany, přednášky v DPS…), poskytovat informace v médiích
- stabilizovat, provozovat a případně rozšířit městský kamerový a dohlížecí systém,
využívat nové prostředky, např. mobilní kamerový systém a měřič hlučnosti
- informační systém – zajistit realizaci rozhlasového, e-mailového a SMS informačního
systému, včetně místní kabelové televize, pro hlášení běžných zpráv, krizových situací
a informací v rámci civilní ochrany
- osvěta proti násilí v rodinách
- protidrogová osvěta a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
- prevence závislostí a krizových situací
Obecně
- zajistit čistotu, úklid a upravenost veřejných prostranství
- řešit problematiku pohybu psů na veřejných prostranstvích
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8.5. Podpora podnikání
Početná a prosperující podnikatelská základna je klíčovým předpokladem rozvoje
města ve všech souvislostech, od ovlivnění počtu obyvatel nabídkou pracovních příležitostí,
výší výdělků či rozsahem maloobchodní sítě a služeb, přes vliv na intenzitu cestovního ruchu
až např. po vytváření daňových příjmů města.
Město bude dle svých možností působit k rozvoji podnikatelského prostředí spoluprací
s podnikateli na území města, získáváním nových podnikatelských subjektů a podporou
zaměstnanosti.
Vzhledem ke specifickému charakteru terénu v okolí města, prostorovým možnostem
a dlouhodobé preferenci trvale udržitelného rozvoje a kvalitního životního prostředí není
žádoucí velká průmyslová výroba, vhodná je přiměřená ekologicky nezávadná výroba a
služby, včetně infrastruktury cestovního ruchu.
Spolupráce s podnikateli na území města
- spolupracovat s podnikatelskými subjekty, např. udržovat trvalé kontakty a vyměňovat
informace, organizovat setkání s představiteli podnikatelských subjektů
Získávání nových podnikatelských subjektů
- nabízet volné podnikatelsky využitelné nemovitosti, např. volné nebytové prostory
v čp. 243 na náměstí Svobody...
- dbát na vhodné vymezení funkčních ploch využitelných pro podnikání v novém
územním plánu při jeho pořizování
- usilovat o zlepšení silničního připojení města na hlavní silniční trasy - viz dopravní
infrastruktura
Podpora zaměstnanosti
- nabízet v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve spolupráci s úřadem práce či jinými
subjekty dočasná pracovní místa, vytvářet podmínky pro institut veřejně prospěšných
prací

8.6. Efektivní a komunikující veřejná správa
Intenzivní komunikace představitelů veřejné správy s veřejností je základním
předpokladem moderní, účelné a efektivní veřejné správy jednající ve prospěch veřejnosti,
tedy spravovaných subjektů. Komunikací lze pro rozvoj využít znalostního potenciálu širšího
okruhu subjektů a současně posílit pocit sounáležitosti komunity. Základem komunikace je
včasné, otevřené, pravdivé a úplné předání informací o záměrech a činnosti veřejné správy,
které však musí být doplněno o možnost zpětné vazby.
Spolupráce s příslušnými mimoměstskými subjekty je nezbytná pro vytvoření vazeb a
zapojení do struktur, napomáhajících rozvoji města a realizaci stanovených aktivit.
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Občanská společnost
- zapojit občany do rozhodování o věcech veřejných, např. formou setkávání se
s různými spolky (např. žákovský parlament, různé pracovní skupiny…), které se
zapojí do činnosti radnice a budou přinášet náměty na řešení problémů své zájmové
skupiny; veřejná projednávání dokumentů města
- posilovat spolupráci s místními částmi formou osadních výborů, zřizovaných
zastupitelstvem města pro osady Kamenice, Nové Zákupy (popřípadě nově zřízenými)
- podporovat významné vyhlášené akce na místní, regionální a národní úrovni (např.
Den Země, Den bez aut, Dny zdraví, Týden pro neziskový sektor…)
- podporovat spolkové činnosti, včetně setkávání se spolky v závěru roku
Předávání informací
Zkvalitňovat a prohlubovat komunikaci s občany - využívat různé formy komunikace
pro zrychlení a zefektivnění komunikace mezi občanem a městem, předávat maximum
informací, např.
- internetové stránky města
- zprávy do tisku, rozhlasu
- měsíčník Zákupský zpravodaj
- SMS komunikace a info e-mail
- DVD z života města, zveřejňované také na internetových stránkách města
- vývěsní skříňky na území města a osad
- podpora aktivit v oblasti přístupu k internetu i pro ostatní subjekty (wi-fi)
- udržování a zkvalitňování informačních a orientačních systémů ve městě
Nadmístní spolupráce
- spolupracovat s dalšími obcemi Českolipska
- spolupracovat s dalšími obcemi mimo Českolipsko
- spolupracovat se zahraničními partnerskými městy i dalšími obcemi a městy,
především v českém pohraničí
Efektivita výkonu veřejné správy
- zajistit kvalitní, rychlý, transparentní a efektivní výkon veřejné správy, např. moderní
formy úřední komunikace – Czech point, datové schránky, kvalitní výpočetní technika
a softwarové vybavení
- průběžně vzdělávat zaměstnance města a zaměstnance jím zřízených organizací
- zapojit se do mezinárodních, národních a přeshraničních projektů ve vztahu k
efektivitě a zkvalitňování veřejné správy

8.7. Lidské zdroje
Zajištění výchovy mládeže a vzdělanosti je klíčovým předpokladem pro formování
konkurenceschopných lidských zdrojů, umožňujících rozvoj města v budoucnu.
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Předškolní a základní školství
- zajišťovat provoz mateřské školy a zvýšení její kapacity
- umožnit ve spolupráci s vedením školy využití hřiště ZŠ a MŠ Zákupy také
k mimoškolním aktivitám pro volný čas obyvatel
- směřovat k postupné rekonstrukci školní jídelny dle zpracované projektové
dokumentace
- zapojit žáky školy do dění ve městě (žákovský parlament)
Další vzdělávací aktivity
- zajistit provoz městské knihovny a usilovat o zajištění nových prostor pro její provoz
vyhovujících kapacitně, provozně, umístěním i bezbariérovostí
- podporovat přítomnost dalších vzdělávacích subjektů ve městě, případně i vznik
dalších s cílem udržet a případně rozšiřovat nabídku vzdělávání ve městě
- iniciovat a podporovat programy dalšího vzdělávání a učení (kurzy výpočetní techniky
a moderních komunikačních technologií, kurzy první pomoci, krizové intervence)
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9. Realizace strategického plánu v jednotlivých letech

a kontrolní mechanizmy
Realizace strategického plánu v jednotlivých letech bude zajištěna zastupitelstvem
města a radou města Zákupy, prostřednictvím tajemníka MěÚ a příslušných odborů MěÚ
Zákupy či městem Zákupy zřízených subjektů: Základní a Mateřská škola Zákupy, městská
knihovna Zákupy, odborný lesní hospodář lesů ve vlastnictví města Zákupy, městská policie
Zákupy, správa bytového fondu města Zákupy, Osadní výbor Kamenice, Místní výbor Nové
Zákupy, Služby místního hospodářství města Zákupy, Domov důchodců a dům
s pečovatelskou službou Zákupy.
Realizace strategického plánu v každém konkrétním roce bude následně prováděna dle
tohoto projednaného a schváleného návrhu. Bude kombinací předchozí přípravy a následného
uskutečňování konkrétních dílčích aktivit (projektů) příslušnými jednotlivými subjekty
(město, obce, podnikatelé či nepodnikatelé) nebo partnerskými svazky dvou či více subjektů.
Základním předpokladem pro realizaci strategického plánu je důsledné respektování
zásad trvale udržitelného rozvoje, v rámci kterého „budou naplněny potřeby stávajících
generací, aniž by byly ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní
potřeby“.
Stanovené prioritní osy rozvoje a jejich opatření jsou v praxi vzájemně provázány,
dílčí rozvojové aktivity ovlivňují dosažení vytyčené rozvojové vize jen spolu s dalšími
aktivitami. Proto je strategický plán nutno chápat jako soubor vzájemně závislých aktivit,
jejichž realizace samostatně by dosažení sledovaného cíle ovlivnila jen málo.
Očekávaného výsledku lze dosáhnout jen při aktivní a odpovědné spolupráci všech
osob zainteresovaných v procesu realizace strategického plánu a při vzájemné podpoře
jednotlivých dílčích úkonů.
Strategický plán musí být výchozím dokumentem při sestavování každoročního
rozpočtu města, určování investičních akcí a rozpočtového výhledu.
Při výskytu zásadní skutečnosti, mající vliv na problematiku řešenou strategickým
plánem, je třeba provést jeho aktualizaci. Průběžný sběr podnětů k aktualizaci strategického
plánu bude zajištěn prostřednictvím odborů MěÚ Zákupy. Po promyšleném naplánování
realizace strategického plánu je třeba dosažené výsledky sledovat a vyhodnocovat.
Jedině s tímto přístupem bude strategický plán v životě města přínosným a
prospěšným živým dokumentem, nikoli jen formálním, který „vyžaduje doba“.
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10. Projektové záměry
Tato kapitola obsahuje otevřený seznam konkrétních projektů - investičních akcí,
jejichž realizaci lze sledovat jako naplnění opatření v rámci příslušných prioritních os rozvoje.
Při zpracování strategického plánu tento výčet projektů sloužil jako podklad pro
zevšeobecnění stanovených strategických cílů. Pro zajištění postupné realizace plánu může
tento seznam představovat vodítko pro činnost orgánů města ve vztahu k vyhledávání
dotačních titulů, plánování investiční činnosti, včetně předcházejících potřebných
povolovacích procesů, sestavování rozpočtu apod.
Uvedeny jsou veškeré projekty vedené v rámci MěÚ Zákupy v patrnosti, bez zřetele na stupeň
připravenosti (od zcela nepřipravených pouze v myšlenkové rovině úvah až po již prováděné s
dokončením v návrhovém období strategického plánu) a na reálnost/nereálnost jejich
uskutečnění v návrhovém období strategického plánu. Uvedení konkrétního projektu v této
kapitole tedy automaticky neznamená, že by měl/mohl být realizován v návrhovém období
strategického plánu.

1. Dopravní a technická infrastruktura

Místní komunikace, parkoviště a chodníky
- severozápadní obchvat města Zákupy (DÚR – ve schváleném rozpočtu města) –
nutnost pro udržení pracovních míst, přetížení a poškozování silnice a budov v centru
města, zlepšení přístupu v případě povodní
- rekonstrukce místní komunikace v ul. Nádražní včetně chodníku (MK, VO)
- rekonstrukce místní komunikace v Lasvicích (MK, VO)
- rekonstrukce místní komunikace v Brenné (MK, VO)
- rekonstrukce místní komunikace v ul. Gagarinova (MK, VO, dešťová kanalizace)
- rekonstrukce místní komunikace v ul. Školní (MK, VO)
- rekonstrukce místní komunikace v ul. Tichá (MK, VO, dešťová kanalizace - DÚR)
- zpevnění parkovací plochy v ul. Nové Zákupy, včetně odvedení dešťových vod
- rekonstrukce místní komunikace v ul. U Stadionu (MK, VO)
- rekonstrukce ulice Potoční
- rekonstrukce parkoviště pod zámkem (VO, DZ, parkovací systém – studie)
- chodník v Božíkově
- stezka pro pěší do Nových Zákup včetně lávky přes vodní tok Svitava
- rekonstrukce lávky přes řeku v Nábřežní ulici
- úprava parkoviště v areálu koupaliště
- celková rekonstrukce na náměstí Svobody (MK: VO, kanalizace, vodovod, el. energie,
dešťová kanalizace)
- autobusové zastávky
- vybudování nového odbočovacího pruhu u bývalé mlékárny

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

Strana 46 (celkem 51)

Strategický plán rozvoje města Zákupy na období 2011-2015

Zásobování vodou, kanalizace a ČOV
- realizovat splaškovou kanalizaci v ulicích Kamenická, Kapucínská, Zákoutí (SP)
- iniciovat odstranění nefunkční ČOV v Zákupech
- dešťová kanalizace v Zákupech a přilehlých obcí
- zvažovat ve výhledu využití alternativních zdrojů energie
Zdroje vody a vodovodní síť
- provádět údržbu vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím provozovatele5)
- rozšířit vodohospodářskou infrastrukturu, nejen ve městě Zákupy, ale i v částech
města (Božíkov, Brenná, Veselí nad Ploučnicí, Starý Šidlov, Lasvice, Kamenice)
Čištění odpadních vod a kanalizační síť
- provádět údržbu vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím provozovatele
- čištění odpadních vod v osadách – vytvořit koncepci likvidace odpadních vod pro
obce (Kamenice, Božíkov, Brenná, Lasvice, Starý Šidlov, Veselí nad Ploučnicí)
Místní hospodářství
- zřízení příspěvkové organizace města, která by spojila Služby místního hospodářství,
kulturní dům a koupaliště
- nákup úklidové techniky – zlepšení úklidu města, snížení prašnosti
- pracovat na záměru, který se zabývá návrhem nového sběrného dvora (v jiné lokalitě
nebo rozšíření stávajícího)
- zajišťovat a rozšiřovat separovaný sběr, podporovat třídění komunálního odpadu,
provozovat sběrný dvůr
- podporovat individuální a komunitní kompostování ve vybraných lokalitách
- pokračovat z estetických i hygienických důvodů v postupné realizaci přístřešků nádob
na komunální odpad i separovaný sběr
Tepelné hospodářství
- kotelny – modernizace
- zvažovat ve výhledu využití alternativních zdrojů energie
Veřejné osvětlení a místní rozhlas
- rekonstrukce a modernizace zastaralých lamp, pocházejících z 80. let minulého století,
dále instalace VO u nově zainvestovaných pozemků
- celková rekonstrukce místního rozhlasu
Protipovodňová opatření – obecně
- úpravy na Svitavce a okolí
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2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity

-

-

-

rekonstrukce Kulturního domu (fasáda, výměna střešní krytiny, výměna oken,
elektrické rozvody, topení)
celková rekonstrukce Kulturního domu v Nových Zákupech (bývalá pivnice čp. 521)
založit kulturní a informační centrum ve vhodně zvoleném objektu (zázemí
jednotlivých zájmových spolků, infocentrum)
sportovní plocha pro bruslení, skatepark, beach volejbal
veřejné WC
cyklostezky - rozšíření, značení, mobiliář
turistické označení naučné stezky, vyznačení turistického památkového okruhu
v Zákupech
obnova a údržba nemovitých kulturních památek (např. hradební systém, památkově
chráněné domy, hřbitovní zeď)
obnova a údržba sakrálních památek neprohlášených za kulturní památky, včetně
drobné sakrální architektury (např. výklenkové kapličky a boží muka v ul. Mimoňská)
rekonstrukce a plné využití ve prospěch města budovy bývalého Kláštera milosrdných
sester sv. Karla Boromejského (nám. Svobody 251) – (fasáda v zadní části do dvora,
v prvním a druhém patře také v zadní části do dvora výměna oken - zatéká do objektu
- a celková oprava interiéru těchto pater)
zpřístupnění sklepení města
budova městského úřadu - výměna střešní krytiny, výměna topení, zadní trakt odboru
výstavby – výměna oken, topení
naučná stezka - vytipovat rozšíření trasy např. ve spolupráci s Městskými lesy
úprava dětského hřiště v Nových Zákupech
vybudování sportovního miniareálu v Nových Zákupech
úprava sportovního areálu u hřiště v Kamenici (sportovní kabiny)
areál koupaliště - modernizace kabin na převlékání, vybudování sprchy u pláže,
zajištění kvality vody, vybudování různých sportovních zařízení (kurt pro beach
volejbal, pingpongové venkovní stoly, koš na streetbasketbal, ruské kuželky, minigolf,
skatepark...)
v případě navrácení Kamenického vrchu zpět do vlastnictví města znovuvybudování
rozhledny na jeho vrchu
opětovné zřízení bankomatu v Zákupech

3. Životní prostředí

-

revitalizace vodního toku Kameničák
rekonstrukce arboreta v Nových Zákupech

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011

Strana 48 (celkem 51)

Strategický plán rozvoje města Zákupy na období 2011-2015

-

regenerace zeleně v parku u kulturního domu
regenerace zeleně v sídlišti Nové Zákupy
regenerace zeleně – sídliště (ul. Družstevní, Školní, Gagarinova)
přístřešky na kontejnery – Gagarinova ul., Starý Šidlov, Lasvice
odbahnění Zákupského rybníka a Malého zákupského rybníka
odbahnění bývalého náhonu (U Koupaliště, Borská ul.)
oblast odpadu (informovanost a poučení občanům, nákup nádob na tříděný odpad,
rekonstrukce sběrného dvora, kompostárna, malé zařízení na likvidaci BRO)

4. Kvalita života

-

zvýšení kapacity DPS
kompletní oprava bytových domů (výměna střešní krytiny, výměna oken, elektrické
rozvody, topení)
cílená privatizace městských bytů, část bytového fondu města zachovat pro sociálně
potřebné
podpora výstavby rodinných domů

5. Podpora podnikání

-

chodník a veřejné osvětlení - Průmyslová zóna Západ (nepřipraveno)
viz výše uvedený potřebný obchvat

6. Efektivní a komunikující veřejná správa

Zdravé město - zdravý úřad
- zveřejňování informací na úřední desce a vývěsních skříňkách ve městě
- zrychlení a zefektivnění komunikace mezi občanem a městem
a) zabezpečování a rozšíření služeb Czech Point
b) Zákupský zpravodaj
c) informace prostřednictvím SMS systému a info e-mailu
d) www stránky města
e) podpora aktivit v oblasti přístupu k internetu i pro ostatní subjekty (wi-fi)
- udržování a zkvalitňování informačních a orientačních systémů ve městě
- průběžné vzdělávání zaměstnanců města a zaměstnanců jím zřízených a založených
organizací, také prostřednictvím bezplatných vzdělávacích aktivit
- spolupráce s ostatními obcemi a koordinace jednotlivých činností
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-

zapojení se do mezinárodních, národních a přeshraničních projektů ve vztahu k
efektivitě a zkvalitňování veřejné správy
aktualizace Územně analytických podkladů správního území ORP Česká Lípa

7. Lidské zdroje

-

-

-

modernizace školní jídelny ZŠ a MŠ Zákupy: izolace sklepů, nová fasáda (zateplení),
rekonstrukce sklepních prostor, změna prostorových dispozicí jednotlivých místností,
rekonstrukce elektroinstalace, výměna svítidel, výměna oken, rekonstrukce topení –
rozvody, radiátory, rekonstrukce vzduchotechniky, rekonstrukce rampy pro příjem
zboží, výměna výtahu, vybudování mrazicího boxu, vybudování bezbariérového
přístupu, výměna technologie
opravy a úpravy ZŠ a MŠ Zákupy: malá tělocvična – izolace základového zdiva,
zateplení zdiva, oprava prosklené stěny, vybudování přístřešku nad zadní vchod,
oprava chodníku podél školy k zadnímu vchodu do MT; vybudování chodníku od
šaten v hlavní budově ZŠ ke vchodu do pavilonu C; vybudování nového přístřešku pro
kola před hlavní budovou; oprava podlahy v přízemí hlavní budovy – dlažba; výměna
oken, obměna vybavení zahrady
vybudování mateřského centra a klubovny pro mládež a místní výbor v Nových
Zákupech
městská knihovna – celková rekonstrukce prostor knihovny popřípadě její přemístění
do lepších prostor
výstavba nové hasičské zbrojnice
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11. Přehled použitých zkratek
Tato kapitola obsahuje vysvětlení zkratek použitých v dokumentu, které nejsou vysvětleny u
svého výskytu přímo v textu. Uvedeno je vysvětlení i běžně užívaných zkratek.
AI - autorizovaný inspektor
BO - bytový okrsek
BPEJ - bonitovaná půdní ekologická jednotka
BRO - biologicky rozložitelný odpad
CR - cestovní ruch
CZT - centrální zásobování teplem
ČOV - čistírna odpadních vod
DD - domov důchodců
DDM - dům dětí a mládeže
DPS - dům s pečovatelskou službou
DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DVD - digitální video (víceúčelový) disk
DZ - dopravní značení
EU - Evropská unie
EVL - evropsky významná lokalita
Ha - hektar
HZS - hasičský záchranný sbor
KPRSS – komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
KSD - komunálních služeb a dopravy
MěÚ - městský úřad
MH - místní hospodářství
MK - místní komunikace
m n. m. - metrů nad mořem
MPZ - městská památková zóna
MŠ - mateřská škola
MT - malá tělocvična
OPŽP - operační program životního prostředí
ORP - obec s rozšířenou působností
PD - projektová dokumentace
PDSP - projektová dokumentace pro stavební povolení
RD - rodinné domy
SFŽP - státní fond životního prostředí
SMS - textová zpráva
SP - stavební povolení
SZ - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění)
TKO - tuhý komunální odpad
TTP - trvale travní porost
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
VLS - vojenské lesy a statky
VO - veřejné osvětlení
VVN - velmi vysoké napětí
ZPF - zemědělský půdní fond
ŽP - životní prostředí

Zpracoval Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
Duben 2011
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