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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 2022 
 

 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková zóna Lomnice  
okres Brno venkov, Jihomoravský kraj 

POZOR! Města, která mají na svém území jak MPR tak i MPZ a přihlašují do soutěže obě území, musí podat pro  MPR i 

pro MPZ Přihlášku do soutěže SAMOSTATNĚ. 

 
 

 

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 2022, doplněnou fotodokumentací. 

 
Městys Lomnice s unikátním rozlehlým náměstím je mimořádnou urbanistickou perlou Jižní Moravy 

a chrám Navštívení Panny Marie je jeho centrální dominantou. Městys Lomnice od prohlášení MPZ 

v roce 1990 koncepčně pečuje o obnovu památek v městské památkové zóně. V současné době je v 

MPZ evidováno 15 nemovitých kulturních památek, prakticky všechny byly v minulých letech 

obnoveny nebo je na nich prováděna údržba. V roce 2018 byla fasáda chrámu Navštívení Panny 

Marie kompletně obnovena a dokončena. V roce 2022 byla dokončena kompletní vyměněna 

krytiny bobrovky chrámu Navštívení Panny Marie.  Po dlouhých letech se začíná opravovat 

židovská škola již druhá etapa výměny oken. Další památkou, která je kompletně opravována, je 

zámek, z programu regenerace byly podpořeny restaurátorské práce arkádových sloupů na prvním 

nádvoří. Z dalších programů byla podpořena oprava střechy traktu nad kaplí. Kromě toho byla v roce 

2022 provedena oprava Panské sýpky, která je již mimo památkovou zónu. Kostel a zámek i Panská 

sýpka tvoří významné dominanty Lomnice. Významné akce Noc kostelů a Dny evropského dědictví 

se těší velké přízni návštěvníků a podařilo se letos zapojit všechny církevní stavby a další kulturní 

památky včetně Panské sýpky s vyhlášenou restaurátorskou dílnou. Jsme zapojeni do festivalu 

Concentus Moravie od roku 2018 a do dnů židovské kultury od roku 2022. Dne 11.12. jsme oslavili 

výročí našeho nejvýznačnějšího rodáka Lea Eitingera vzpomínkovou akcí. Domníváme se, že 

pozornost věnovaná památkám v obci velikosti Lomnice je nebývalá, můžeme se pochlubit 

kontinuální péčí a dobrými výsledky, proto se hlásíme do soutěže o nejlepší přípravu a realizaci 

Program regenerace MPZ. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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 2022. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

V MPZ je evidováno 15 nemovitých kulturních památek. Rozloha MPZ je cca 20 ha.  
 

 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

V MPZ není žádná kulturní památka v havarijním stavu.  
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

nemáme nevyužívanou památku 
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V minulých letech probíhala oprava několika kulturních památek. Z programu regenerace MPZ a 

MPR MK ČR bylo podpořeny dvě opravy kostel a židovská škoa, majitelé zámku se tohoto programu 

vzdali ve prospěch ostatních majitelů a řešili z jiného programu ministerstva kultury.  V roce 2022 

byla dokončena kompletní vyměněna krytiny bobrovky chrámu.  Po dlouhých letech se začíná 

opravovat židovská škola již druhá etapa výměny oken. Další památkou, která je kompletně 

opravována, je zámek, v minulých letech z programu regenerace byly podpořeny restaurátorské práce 

arkádových sloupů na prvním nádvoří. Z dalších programů MK byla podpořena oprava střechy traktu 

nad kaplí. Z  rozpočet městyse Lomnice drobné opravy radnice a synagogy.  

Kostel Navštívení Panny Marie – v roce 2022 byla dokončena celková oprava střechy, byla 

provedena výměna latí a střešní krytiny v horní části lodě z východní strany. V roce 2021 – zahájena 

rekonstrukce – bývalá židovská škola – i v letošním roce 2022 práce pokračují v rámci programu 

regenerace MPZ. 
 

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

V roce 2022 nedošlo k žádnému zrušení prohlášení za kulturní památku  

 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

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

 
Žádná památka nebyla v roce 2022 prohlášena za kulturní památku.  
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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 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 

V MPZ Lomnice není žádná budova v havarijním stavu.  

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

U několika budov došlo k obnově fasády, výměně oken či opravě střechy. Například jeden z 

nejstarších statků na Lomnici č.p.18 na náměstí Palackého, kde po několik staletí bydlel rod 

Doubků – kompletní rekonstrukce byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2021. 

V letošním roce mimo pokračuje oprava a rekonstrukce bývalé židovské školy na Židovském 

náměstí (soukromý vlastník). 
 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

V MPZ nebyla v roce 2022 demolována žádná budova. 

 

 

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 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 2012-

2022 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Kabelizace místního rozhlasu v celé MPZ a instalace bezdrátového rozhlasu Kompletní kabelizace 

NN a kabelizace telekomunikačních vedení instalace nového historického osvětlení ve většině MPZ  

Rekonstrukce všech povrchů v ul. Ve Žlíbku, Podlesí, Školní , ul. Josefa Uhra, Nový Svět 

Celková obnova Židovského náměstí  

Rekonstrukce celého chodníku v ul. Pod Starou farou  

Rekonstrukce povrchů vozovky a všech chodníků na ul. Dlouhá, Tišnovská, Pod Starou farou  

Zřízení odpočinkového parku v okolí kaple sv. A. Paduánského  

Výstavba nového autobusového nádraží včetně veřejných WC.  

Kompletní fasáda kostela Navštívení Panny Marie  

Rekonstrukce komunikace, chodníků a kanalizace v ulicích Podlesí a před ZŠ  

Oprava chodníku před Panským domem na nám .Palackého a rekonstrukce ulice Poštovská  

Rekonstrukce VO Poštovská, Nový svět, Pod Starou Farou, Nová  

Obnova běžeckého areálu a pořízení workoutových prvků v areálu sportoviště v Lomnici 

Vybudování malé vodní nádrže na Svárové-rekonstrukce, jejímž účelem je zdržování vody v krajině 
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také zvýšení biodiverzity vybudováním mokřadních společenstev (využití rovněž pro požární účely) 

Oprava a rekonstrukce chodníku a příjezdové cesty okolo pivovaru se sochou Gambrina  

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2012 - 2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

V MPZ nejsou žádné závady ovlivňující negativně životní prostředí.  
 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2012 - 2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Kompletní kabelizace vedené Českého telecomu (nyní CETIN)v celé MPZ  

Kompletní kabelizace vedení nízkého napětí v celé MPZ  

Kompletní kabelizace veřejného osvětlení  

Bezdrátový rozhlas v celé MPZ  
 

 

 

 

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. 

                2012         452     2022  493 

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

provozní dobu atp.? 

 

Oddíl infocentra je součástí synagogy, podatelny radnice a cukrárny na náměstí Palackého, 

bývalé historické hasičské zbrojnice.  Otvírací doba v době otevření úřadu, o víkendech synagoga 

a dále v době otvírací doby cukrárny.    
 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V roce 2022 byla nově zpřístupněna pro Dny evropského dědictví Panská sýpka s unikátní 

restaurátorskou dílnou.   

Běžně je přístupný kostel, radnice, synagoga, židovský hřbitov, morový sloup, na prohlídku 

zámku a kaple sv. A. Paduánského je třeba se objednat.  

Dne 11.9.2022 byly již tradičně všechny tyto kulturní památky (navíc zámek, pivovar, sýpka) 

otevřeny a zpřístupněny veřejnosti v rámci Dne evropského dědictví, kdy součástí prohlídek byly 

i výklady průvodců. U návštěvníků je tato akce velmi oblíbená a rádi se do Lomnice vracejí. 
 

 

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 2012 - 2022). 
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Ubytování – v ochranné zóně MPZ jsou dva penziony  

Stravování - v MPZ jsou dvě restaurace  

Obchodní síť – v MPZ jsou dvě prodejny potravin, cukrárna, květinářství, pekárna atd.  

Zdravotnictví – v MPZ mají ordinace praktičtí lékaři, stomatolog a lékárna  

Kulturní a tělovýchovné vybavení – v MPZ je výstavní síň – synagoga, orlovna a sokolovna  

Dopravní obslužnost – v MPZ je přestupní uzel integr. dopr. systému – autobusové nádraží  

Parkování – v MPZ je dostatek park. míst, obě náměstí.  

Uživatelé nádraží mohou používat bezplatné WIFI připojení na Internet  
 

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. 

www.lomnice.cz 

Městys Lomnice věnuje zvýšenou pozornost prezentaci MPZ a kulturních památek. Památky jsou 

uveřejněny na webových stránkách městyse v samostatné sekci (http://www.lomnice.cz/kulturni-

nemovite-pamatky), pravidelně aktualizované. Významným prezentačním činem bylo vydání 

velké reprezentační knihy s názvem LOMNICE. V roce 2009 bylo vydáno obrázkové PEXESO. 

Tradiční prezentací kulturních památek je pořádání Dnů evropského dědictví za spolupráce 

OSLO (okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí), do kterých jsou zapojeny i soukromé kulturní 

památky. V letošním roce, tak jako v letech minulých, byla tato akce velice zdařilá díky 

obětavosti pořadatelů, stěžejní památky byly zpřístupněny veřejnosti a byly spojené nejenom s 

prohlídkou objektů, ale i se slovním výkladem, návštěvníci si mohli zakoupit upomínkové 

předměty.  
 

 

 

 

 

 

 

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 2022. 

 

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí – např. pořádání Dnů evropského dědictví a Noc kostelů.  

Lomnický sbor disharmonických amatérů – koncerty v synagoze, kostele, na zámku (Letní 

sborová dílna-mezinárodní pěvecký festival, který je jediným svého druhu a rozsahu v ČR) – po 

dvou letech pandemie a omezeném rozsahu se uskutečnil se závěrečný koncert v synagoze a 

v prostorách kostela. 

Do veřejného života a kulturního dění se pravidelně zapojují veškeré lomnické spolky (OSLO, 

Orel jednota Lomnice, LOTA, LSDa, divadlo, SDH Lomnice, TJ Sokol, farnost  Lomnice). 

Připojujeme fotodokumentaci z koncertu Concentus Moravie, Dnů evropského dědictví a dalších 

akci. 

 Městys Lomnice považuje za velkou čest, že mohl přijmout část sbírky židovských předmětů, 

kterou mu věnovala paní Ing. Arch. Jana Packová. Sbírku vytvořila její příbuzná, paní Božena 

Konečná (1900 – 1987), po 2. světové válce jako připomínku perzekuce židů ve 20. století. Do 

sbírky významně přispěl také její celoživotní druh Ing. Mořic Eisler (1888 – 1971). Eislerovi 
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bydleli v Lomnici v židovské škole po generace až do konce 19. století, kdy Theodor Eisler 

odešel i s rodinou do Bystřice nad Pernštejnem. Dům si ponechal ve svém vlastnictví a po něm 

židovskou školu zdědil jeho syn Mořic Eisler. Všichni Eislerovi do Lomnice moc rádi jezdili, a 

to i po 2.světové válce, zejména pak architekt Otto Eisler. Nicméně v 60. letech už se nezvládali 

o majetek starat, a tak dům prodali. Darované předměty představuje kresba židovského hřbitova 

od Otty Eislera, židovské modlitební knížky, svícny, chanukový svícen na olej a další artefakty 

včetně synagonálních textilií. Jednou z textilií je synagogální opona s motivem lvů nesoucích 

korunu Tóry a sedmiramenným svícnem datovaná do roku 1816 a vyhotovená v Dolních 

Kounicích a Rajhradě. Dalším cenným exemplářem je drapérie ze sekundárně užité klasicistní 

textilie stejné datace i výroby. Obě textilie byly prohlášeny kulturní památkou. A byly poprvé 

vystaveny v synagoze na akci DED. 
 

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.). 

 

pořádání komentovaných prohlídek kulturních památek s návštěvou nově otevřeného pivovaru,  

pořádání Dnů evropského dědictví s komentovanými prohlídkami a Noc kostelů s prohlídkami 

pořádání poutě Navštívení Panny Marie, poutě u sv. Antoníčka Paduánského,  

pořádání tradičních hodů  

pořádání Mezinárodního pěveckého festivalu (Letní sborová dílna, sbory, sólový zpěv, 

ansámblový zpěv)  

zapojení do festivalu Concentus Moravie od roku 2018-koncerty synaga, kostel nebo zámek 
 

 

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 2022 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

Zájem podnikatelské sféry je zatím především soustředěn na jejich využití, podíl na jejich 

financování není přesně zmapován. Na financování opravy fasády kostela se významně podíleli 

sami farníci, ale jako dárci i podnikatelé, spolky, městys Lomnice. V roce 2017 zakoupil budovu 

bývalé panské sýpky soukromý investor, zahájil opravu, která od té doby pokračuje doposud, 

vynaložené náklady nejsou známy. Kulturní památka je využívána jako restaurátorská dílna. V 

roce 2017 byla obnovena činnost pivovaru v prostorách historického pivovaru z 16.století, na 

kterém je kulturní památkou jediná socha Gambrina v celé ČR, zde produkované pivo Genius 

noci je v místním regionu velmi oblíbené. 
 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2022 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 3 475,5  

Z toho na území MPR nebo MPZ 3 475,5  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

2 436  
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Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské 

části hl. města Prahy, uvedeného bez přijatých dotací, 

na obnově památek v roce 2022 na území 

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

jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 

obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 

investovat z vlastního rozpočtu do obnovy památek. 

 

0,22 %  

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022. 

Akce Kč (tis.) 

Obnova truhlářských prvků-oprava a výměna oken včetně parapetů-dokončení I.etapy a 

II.etapa a další související práce na kulturní památce židovská škola, Židovské nám. 217, 

Lomnice, rejstř.č. ÚSKP 101194 

150 

Obnova střešního pláště-oprava a výměna střešní krytiny včetně tesařských a 

klempířských prvků v části lodě na kulturní památce kostel Navštívení Panny Marie 

v Lomnici, rejstř. č. ÚSKP 23129/7-525 

250 

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

oprava střechy středního traktu nad kaplí a 

rytířským sálem zámku (soukromý majitel) 

500 tis. Kč Ministerstvo kultury Havarijní  

Obnova oken synagoga (soukromý majitel) 315 tis. Kč JMK 

   

   

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,/. 

 

 

Schválení zadání nového územního plánu – duben 2013.  

Schválení nového územního plánu – říjen 2020.  
 

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. 

 

 

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

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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poslední aktualizace). 

Aktualizace říjen 2017, schváleno 13.12.2017 zastupitelstvem městyse Lomnice  

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). 

 

 

 

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. 

 

Naše trvalá a dlouhodobá, více jak pětadvacetiletá péče od vyhlášení MPZ, aktivní přístup 

samosprávy k zlepšování úrovně památek a především dosažené výsledky jsou důvodem 

zapojení do soutěže. Aktivní přístup se projevuje v koncepční práci, plánování, etapování a 

pokračování jednotlivých oprav, tak jak se to projevilo v komplexní opravě fasády či střechy 

chrámu Navštívení Panny Marie, zámku, synagogy či měšt. Domů. Všichni majitelé kulturních 

památek jsou každoročně vyzívání městysem a mají možnost se do programu regenerace zapojit. 

Vedle obnovy jednotlivých památek, jsou přihlašovány k obnově další objekty a je velká 

pozornost věnována celé zóně i z pohledu vybavenosti a urbanismu. Lomnice je členem Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Občané jsou pravidelně informováni o možnosti 

dotací týkající se státní památkové péče, včetně programů na obnovu kulturních památek a této 

možnosti využívají.  

Z hlediska dalšího rozvoje je připravována rekonstrukce náměstí Palackého a morového sloupu. 

Reklama na území MPZ není problém. Prostředky na obnovu památek zámku, měšťanského 

domu jsou převážně ze soukromých vlastníků, JMK, Havarijního programu MK dále stále ŘKF 

Lomnice splácí půjčku na opravu kostela, takže i formou sbírek.  

Fond na obnovu památek vytvořen není. Je vytvořen Fond rozvoje bydlení na obnovu domů a 

bytů. 

Důležitou součástí rozvoje MPZ jsou jednání  komise pro program regenerace. 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Mgr.Marie Brázdová,Ph.D.,starostka městyse 
 

Schválil    …………………….                         Datum     8.12.2022 ………………….  

2022           

 

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. 2022. 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 2022. 

 

-   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


                                                  
 

 

10 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

11 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

12 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

13 

 

 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

14 

 

 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

15 

 

 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

16 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

17 

 

 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


                                                  
 

 

18 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

		2022-12-15T11:21:04+0100
	Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.




