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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Jaroměřice nad Rokytnou 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 

považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

 

Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou je nejvýznamnější památkou národní kulturní památka zámek s kostelem 

sv. Markéty a zámeckým parkem. Tuto památku každoročně navštěvuje velké množství turistů, zámecký park 

hojně využívají i místní obyvatelé k procházkám. Město je vlastníkem několika památek, které využívá ke své 

činnosti a pravidelně je z Programu regenerace opravuje (radnice, budova špitálu, sochy a sousoší apod.) Patří 

mezi ně i budova bývalého kláštera servitů v ul. Klášterní č. p. 660, ve které jsou nyní nájemní byty. V roce 

2018 byly na této budově opraveny komíny včetně nového oplechování. Na tuto akci město navázalo 

v letošním roce kompletní opravou střechy. Podrobněji je rozsah popsán v bodě A. 4. V dalších letech se 

předpokládá oprava fasády a repase oken a výměna dveří. Postupnou opravou prošel i špitál a v současné době 

má město rozpracovanou dokumentaci na celkovou obnovu kaple sv. Kateřiny, která je součástí špitálu. 

Od loňského roku probíhá generální oprava kostela sv. Markéty, na kterou město přispělo ze svého rozpočtu a 

také v této souvislosti navýšilo od loňského roku příspěvky na opravu objektů v MPZ tak, aby vzhled 

nemovitostí v centrální části města byl uspokojivější. 

Také z tohoto důvodu je přihláška do soutěže podána. 

 

 

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

počet NKP na území MPZ = 14, rozloha MPZ cca 27 ha. 

 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

žádná 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

žádná 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V roce 2020 byla provedena oprava střechy na klášteře servitů, v ulici Klášterní č. p. 660 v Jaroměřicích nad 

Rokytnou. Oprava spočívala v kompletní výměně střešní tašky (tj. pálené tašky hladké bobrovky v režném 
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provedení, s uložením hřebenáčů a krajní řady tašek ve štítu do maltové podmazávky) s novým laťováním. Byla 

také provedena kontrola krovové konstrukce a vadné části byly nahrazovány novými. Vyměněny byly také 

okapové žlaby a svody a opravena byla fasáda štítu v rozsahu poškozených částí. Nově byly osazeny 4 dřevěné 

vikýře s výplní z drátěného skla. Odvětrání kanalizace, které bylo původně vyústěno do prostoru půdy bylo 

nově napojeno pomocí KGEM trubek a vyústěno až na střechu objektu. 

Oprava byla rozsahem prací i financí mnohem náročnější než se předpokládalo. V původním rozpočtu bylo 

počítáno s výměnou pouze 50 % výměry střešní krytiny. Při její demontáži však byl zhotovitelskou firmou 

zjištěn její špatný stav (rozpadající se tašky), proto bylo přikročeno k její celkové obnově. Také rozsah prací na 

krovových konstrukcích byl mnohonásobně vyšší než se předpokládalo (byly objevovány postupně při 

odstraňování krytiny s následným odhalováním tesařských konstrukcí). Veškerý postup prací byl na místě 

konzultován a operativně řešen s pracovníky státní památkové péče. 

Částka za opravu se vyšplhala na 1,5 mil. Kč bez DPH. 

V objektu v současné době fungují městské byty a po rekonstrukci se využití nijak nezměnilo. 

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

žádný 

 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

žádný 

 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

žádné 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

Město Jaroměřice nad Rokytnou má vydány Závazné zásady pro poskytování finančního příspěvku na obnovu 

objektů v MPZ a VPZ Boňov. V roce 2020 na území MPZ byly poskytnuty 3 příspěvky: 

1. na opravu a restaurování historické fasády domu č. p. 26 na nám. Míru (vnitřní prostory domu jsou 

zatím v rekonstrukci, objekt bude využíván až po dokončení celkové rekonstrukce 

2. na opravu fasády domu č. p. 383 na ul. K Ráji (sídlo firmy) – opravena byla fasáda v těsné blízkostí 

komunikace trpící zvýšenou vlhkostí 

3. na rekonstrukci střechy rodinného domu č. p. 550 v ul. Poděbradova – rekonstrukce spočívající ve 

výměně laťování a kompletní obnově střešní krytiny, objekt dále funguje jako rodinný dům 

Dále byla ve městě provedena kompletní oprava domu č. p. 17 v ul. Žerotínova – přestavba nevyužívaného 

objektu na penzion, kompletně byl zrekonstruován rodinný dům č. p. 662 v ul. Klášterní, výměna střešní krytiny 

a střešních oken proběhla na rodinném domě č. p. 492 v ul. Dobrovského. 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

žádná 

 

 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-

2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

V roce 2010 byly opraveny povrchy komunikací, chodníků a vybudována parkovací stání v ulicích Žerotínova, 

Smetanova a Panská, které přímo navazují na centrální náměstí Míru v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

V roce 2014 byla dokončena akce s názvem Zkvalitnění přístupu k památkám, jejíž náplní byla celková 

rekonstrukce povrchů na náměstí Míru, v ulici Helfertově, Komenského, F. V. Míči a bylo vybudováno 
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parkoviště na ul. Poděbradova, sloužící především návštěvníkům zámku a parku. Součástí této komplexní 

rekonstrukce byla oprava kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení i výsadby zeleně v uvedených lokalitách, 

které tvoří prakticky střed města. 

Bezbariérově byla upravena také další kulturní památka – budova radnice na nám. Míru a bezbariérově byla 

také provedena nová trasa z radnice na autobusové nádraží. 

Z menších akcí bylo v uvedených letech 2010-2020 v ulici Klášterní vybudováno schodiště a opraven chodník 

z žulových kostek. V okrajové části MPZ byly opraveny povrchy komunikací a chodníků v ulicích Ke 

Spravedlnosti a Čelakovského. 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Žádné závady životního prostředí se v MPZ nevyskytují (ani se nevyskytly ve sledovaném období), nemusely 

tedy být proto podniknuty žádné akce k jejich odstranění. 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Ve městě je převážně jednotná kanalizace, je zde vybudován vodovod a čistírna odpadních vod. V rámci 

rekonstrukcí uvedených v bodě C.1 byla vždy provedena i rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu. 

V uvedeném období v MPZ byla provedena také rekonstrukce hlavního kanalizačního řadu v ulicích Palackého 

až Březinova a v ulici Tyršova; v ul. K Ráji byl rekonstruován hlavní vodovodní přivaděč. Před špitálem byla 

provedena přeložka plynovodního potrubí. 

 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2010 2478   2020  2501 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

Ano, infocentrum funguje v objektu špitálu (kulturní památka). 

TIC Jaroměřice nad Rokytnou je certifikovaným turistickým informačním centrem A.T.I.C. ČR 

Náplní TIC je turistická informační činnost a propagace města.  

TIC poskytuje bezplatné všeobecné informace o městě a jeho okolí – informace o sportovních a kulturních 

akcích, vlakových a autobusových spojích, firmách a podnicích. Zprostředkovává prodej upomínkových 

předmětů a suvenýrů vztahujících se k městu, mapy města a okolí, pohlednice, vstupenky na kulturní akce, atd. 

TIC poskytuje zdarma informační a propagační materiály, brožurky a letáky o městě v jazykových mutacích. 

Pondělí:7:30 - 17:00 (Polední přestávka 12:00 - 13:00) 

Úterý:7:30 - 15:30 (Polední přestávka 12:00 - 13:00) 

Středa:7:30 - 17:00 (Polední přestávka 12:00 - 13:00) 

Čtvrtek:7:30 - 15:30 (Polední přestávka 12:00 - 13:00) 

Pátek:7:30 - 15:30 (Polední přestávka 12:00 - 13:00) 

Sobota:9:00 - 14:00 (červen, září), 9:00 - 17:00 (Polední přestávka 12:00 - 13:00, červenec - srpen) 

Neděle:9:00 - 17:00 (Polední přestávka 12:00 - 13:00, červenec - srpen) 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

žádné 

 

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 

období). 

 

V uvedeném období byla nejvýraznější pozitivní změnou rekonstrukce náměstí Míru a přilehlých ulic (viz bod 

C.1.), která výrazně zlepšila možnosti parkování jak místních obyvatel, kteří ve městě potřebují vyřídit své 
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záležitosti, tak i návštěvníků města, kteří především navštěvují zámek a park. 

V uvedeném období let 2010-2020 se občanská vybavenost v MPZ výraznějším způsobem nezměnila. 

 

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 

na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

https://www.jaromericenr.cz/pamatky/ds-16282/p1=24336 

 

 

 

E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

 

Regeneraci památek podporuje Komise regenerační a pro rozvoj města zřízená Radou města Jaroměřice nad 

Rokytnou, která vydává doporučení radě města k jednotlivým žádostem o finanční příspěvek majitelům objektů 

v MPZ na jejich opravu. 

 

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

Ve špitále, který je kulturní památkou opravovanou z Programu regenerace, a kde sídlí městské kulturní 

středisko a turistické informační centrum, probíhají zde přednášky, besedy, koncerty, výstavy a volnočasové 

aktivity pro děti a setkávání členů Klubu přátel historie. 

Vánoční trhy se konají na nádvoří zámku, který je kulturní památkou ve vlastnictví státu (pod správou NPÚ). 

V MPZ probíhá také tradiční jaroměřické posvícení a pouť, akce pro děti – rozsvěcování vánočního stromu, 

lampionový průvod, mikulášská nadílka a další. 

 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Podnikatelé se na financování nepodílí, ale v roce 2020 bylo několik objektů v MPZ podnikatelskými subjekty 

opraveno (Klášterní 662, nám. Míru 22, Žerotínova 17, K Ráji 383) – podrobněji viz bod B.2. 

 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 3 2 355  

Z toho na území MPR nebo MPZ 2 1 815 oprava střechy kláštera servitů 

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

1 290 příspěvky města na opravu kostela 

sv. Markéty 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2020 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 2,75 % 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

Oprava střechy na budově kláštera servitů č. p. 660 (v Anketním dotazníku bylo žádáno o 350 
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200.000,- a 150.000,- bylo získáno z rezervy Programu regenerace) 

  

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

z jiných zdrojů požádáno nebylo   

   

   

   

 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

 

Územní plán byl vydán 22.2.2012 (nabytí účinnosti 9.3.2012), 5.8.2016 nabyla účinnosti Změna č. 1. 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Pro území MPZ není zpracován ani regulační plán ani územní studie. 

 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 

Program regenerace byl zpracován na období let 2019-2021, byl schválen zastupitelstvem dne 11.12.2019. 

 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 

realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Tyto dokumenty město zpracovány nemá, ale máme zpracovaný a zastupitelstvem schválený Strategický plán 

rozvoje města na roky 2020-25. 

 

 

 

 
H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

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

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Obraz MPZ se v uplynulém desetiletí rozhodně změnil k lepšímu, byly opraveny povrchy chodníků i 

komunikací, zlepšila se situace s parkováním ve městě. Aktuálně je řešena problematika veřejné zeleně na 

náměstí Míru. 

S reklamou větší potíže nejsou, problematikou se zabývá Komise regenerační a pro rozvoj města, která je 

zřízená radou města. Ta se na svých jednáních aktivitami v MPZ zabývá velmi intenzivně. Dále má na starosti 

posuzování žádostí o příspěvky majitelům objektů v městské památkové zóně a také vesnické památkové zóně 

Boňov. V roce 2020 bylo ze strany města podpořeno 7 projektů v celkové výši cca 400 tis. Kč. Maximální 

částka, o kterou mohou majitelé žádat je 75.000, - Kč. Pro příští rok se tato částka ještě zvyšuje na 100 tis. Kč 

(u projektů s celkovým rozpočtem nad 300 tis. Kč). 

 

 

 

 

 

 
Schválil    Ing. Karel Müller, starosta města                         Datum      15.12.2020           

 

Podpis      ……………………… 

 

 

 

Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2020. Přihlášku zašlete v elektronické 

podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 

rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 

 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 

- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 

nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2020. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 

město/obec.  

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
mailto:info@shscms.cz
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