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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 2019 
 
 
 

 
Název MPR/MPZ 

 
Valašské Meziříčí 

 
 

 
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 2019, doplněnou fotodokumentací. 

 
Město Valašské Meziříčí dokončilo v roce 2019 restaurování nástěnných maleb 
v zámecké kapli a završilo tak  rekonstrukci  jižního křídla zámku, jež je přístupné 
veřejnosti. Město dlouhodobě pečuje o dobrý stav městského jádra a pravidelně 
přispívá soukromým vlastníků na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně. 
 
 
 
 
 
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 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 
 
49 nemovitých kulturních památek, rozloha MPZ  cca 10,2 ha 
 
 
A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
žádné 
 
 
 
 
A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 
žádné 
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A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Zámek Žerotínů – restaurování nástěnných maleb v kapli Smrtelných úzkostí J. Krista. Kaple je součástí 
prohlídkového okruhu.  
Dům č.p. 97, Mostní ulice, oprava fasády. Komerční objekt. 
 
 
 
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 
 
žádné 
 
 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 
 
žádné 
 
 
 
 
 
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 2019 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 2019, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
Dům č.p. 267, Mostní ulice, rekonstrukce fasády. Komerční objekt. 
Dům č.p. 100, Mostní ulice, rekonstrukce domu včetně fasády. Komerční objekt. 
 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 
 
žádné 
 
 
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 2019. Uveďte významné akce, které byly v letech 2009-
2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 
Stav veřejné zeleně je dobrý,  probíhá běžná údržba. 
 
 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
žádné 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 
v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 
Technická infrastruktura  ej v poměrně dobrém stavu. V prostoru náměstí bude renovována v rámci 
rekonstrukce náměstí plánované na rok 2021.     
 
 
 
 
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 trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2009           520   2019  465 
D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 
 
Turistické informační centrum se nachází v areálu zámku Žerotínů, který je součástí MPZ. Poskytuje základní 
turistické informace, zároveň z části zajišťuje provoz expozic a prohlídkového okruhu v zámku a provoz 
zámeckého penzionu. TIC je otevřeno Po-Pá 9:00-17:00, So a Ne 9:00-15:00. 
 
 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 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). 

Od letošního roku je nově otevřeno komunitní centrum, jež zahrnuje veřejnou knihovnu, kino a přednáškové 
sály. 
 
V zámku Žerotínů je stálá expozice věnovaná rodu Žerotínů a několik galerijních prostor, v nichž probíhá 
souběžně několik krátkodobých výstav. 
 
Na území MPZ se nachází 6 restauračních zařízení, tři objekty se zdravotnickými zařízeními (ordinace lékařů). 
Tři lékárny, pošta, pobočky 4 bank.  
Na území MPZ se nenachází sportovní zařízení.  Vzhledem k tomu, že  MPZ představuje živé centrum města, 
potýká se  zvláště při pořádání různých akcí na náměstí s  nedostatečnou kapacitou parkovacích míst. 
 
 
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. 

 
http://www.info-vm.cz/ 
 
https://www.valasskemezirici.cz/ 
 
 
 
 

http://www.info-vm.cz/
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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 2019. 
 
Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí 
 
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.). 
 
Město pořádá  pravidelně  farmářské trhy a jarmarky na náměstí. 
 
 

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 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 
Vlastníci  kulturních památek na území MPZ mají zájem na jejich dobrém technickém stavu a provádějí   
údržbu objektů. Proto jsou prakticky všechny objekty v dobrém stavu. 
 
 
 
 
F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  Počet      

akcí 
Kč 

(tis.) Poznámka 

Celkem na území obce /města 5 1900  
Z toho na území MPR nebo MPZ 3 1200  
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ) 

3   220  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 
Prahy, na  obnově  památek v roce 2019 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 1% 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 
konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.) 
Restaurování nástěnných maleb v kapli Smrtelných úzkostí J. Krista 195 
  
  
  
  
F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 
Akce Kč (tis.) Zdroj 

žádné   
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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 sídelního útvaru Valašské Meziříčí 

Pořizovatel: Město Valašské Meziříčí, Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava 

Schválení územního plánu zastupitelstvem: 1. 12.  2012 usnesením Z 20/10 

Dostupný na: https://www.valasskemezirici.cz/uzemni-plan-valasske-mezirici/ds-1144/archiv=1&p1=17897 
 
 
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. 

 
není 
 
G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 
 

Program regenerace Městské památkové zóny Valašské Meziříčí 

Zpracovatel: Národní památkový ústav, Datum dokončení: 09/1997 

Datum schválení programu zastupitelstvem: 24. 3. 1999, usnesení ZM č.Z5/53 

Časový horizont, ke kterému je program regenerace zpracován: 2009 – 2013. 

Datum aktualizace programu: 2014-2020, Datum schválení aktualizovaného programu zastupitelstvem: 23. 1. 

2014, usnesení ZM č. Z 33/13. 
 
 
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 

schválení). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
MPZ Valašské Meziříčí díky své geografické poloze ve středu města stále plní svou roli  živého 
historického  městského jádra, kde se soustředí takřka veškerý společenský a kulturní  život města. 
Prostorová struktura historického jádra města je s výjimkou několika proluk kolem ulic Mostní a 
Poláškovy dlouhodobě stabilizována. Dochází k postupnému zaplňování proluk novostavbami. 
Opravy a regenerace objektů v MPZ probíhají systematicky podle schválených koncepcí. V rámci 
Programu regenerace MPZ Valašské Meziříčí se podařilo zachránit, obnovit a opravit řadu 
památkových objektů, historických prostranství a ulic. Jedná se o zámek Žerotínů, farní kostel, 
většinu památkově chráněných městských domů v soukromém vlastnictví.  Probíhá postupná úprava 
parteru – realizovány Poláškova ulice, Křížkovského ulice, Komenského ulice, Stříbrná ulice, 
Pospíšilova ulice, Mostní ulice. Probíhá postupná rekonstrukce inženýrských sítí. Město zřídilo Fond 
regenerace MPZ, z nějž podporuje obnovy objektů na území MPZ (ne jen kulturní památky), ale i 
významných objektů mimo území MPZ. 
Město zahrnulo pravidla regulace reklamy do Aktualizace programu regenerace MPZ. 
Město zřídilo vlastní Fond regenerace MPZ, v nějž podporuje obnovu kulturních památek i 
nepamátkových  objektů na území MPZ a města. Fond každoročně hospodaří s částkou cca 500 tisíc 
Kč. 
 
 
 
 
 
Schválil    …………………….     Datum      ………………….  2019           

 

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. 2019. Přihlášku zašlete v elektronické 
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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 2019. 

 
-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí Španělského sálu při 

slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  
banneru hradí soutěžní město/obec.  

 

mailto:info@shscms.cz

