Studie využitelnosti území ve variantním
řešení – Zámek Liptál
Projekt, realizovaný v roce 2011, byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.
Předmětem podpory byla Studie využitelnosti území ve variantním řešení – Zámek
Liptál.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 223 200 Kč, z toho byl příspěvek Zlínského
kraje 178 000 Kč (79,75 %) a příspěvek obce Liptál 45 200 Kč (20,25 %).
Příjemce dotace: Obec Liptál

Zámek Liptál studie využitelnosti území
Technický stav Liptálského zámku je častým tématem pro jednání zastupitelů naší obce. Záměr
na realizaci výstavby zařízení pro postižené Alzheimerovou nemocí se stal nereálným a tak se
hledají další možnosti, jak zámek zachovat a smysluplně ho využít. Šanci zamyslet se nad jeho
využitím nám byla dána Zlínským krajem. V rámci podprogramu podpory předprojektové
přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji obec získala dotaci na provedení
studie využitelnosti zámku v Liptále. Celkové náklady na studii jsou 223 200,- Kč, dotace od
Zlínského kraje je 178 000,- Kč, zbytek nákladů hradí obec Liptál. Pro objasnění jen krátce, co
si můžeme pod pojmem brownfields představit? Brownfields jsou definovány jako staré
nevyužívané, nebo málo využívané plochy a objekty, které ztratily svou funkci. Vysokými
náklady na regeneraci a rekonstrukci odrazují soukromý kapitál od přímých investic. Podle
požadavků obce je studie nyní projektantem dokončována. Vzhledem k tomu, že zámek je
kulturní památkou, návrhy musely být konzultovány se státní památkovou péči. A jaká je
budoucí vize využití Liptálského zámku? Samotný zámek by se měl stát centrem kultury a
společenského života, s klubovnami, galeriemi, společenským sálem, knihovnou a informačním
centrem. Počítá se i přestěhováním kanceláří obecního úřadu, vzhledem k plánovanému
provozu, by zde vznikl i byt pro správce. Součástí studie je i využití budov, které jsou v
soukromém vlastnictví a které si většina z občanů pamatuje jako bývalé JZD. Jednou z
možností využití je výstavba bytů, nebo kulturního zařízení s veškerým potřebným zázemím,
zároveň i přestěhování pošty a všech služeb v obci. Samozřejmě že se jedná pouze o studii.
Cesta k samotné realizaci je hodně dlouhá. Přesto je naší povinnosti využít všechny možnosti,
jak zámek v Liptále zachovat a vytvořit z něj dominantu obce, tak jak si to určitě zaslouží.
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