PŘIHLÁŠKA
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI
PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014

Pokyny ke zpracování přihlášky:
V přihlášce zodpovězte následující otázky, které zpracujte na samostatných listech
přesně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají MPR nebo MPZ a jsou
zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu.
Přihlášky zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu
odbornému pracovišti Národního památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí na
krajské úrovni. Tento zašle elektronicky i tiskopis přihlášky pro snadnější vyplnění. Přihlášku
předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2014.
Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/:
MPZ Třebíč
Stručné zdůvodnění přihlášky:
/Uveďte v příloze, 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 2014, doplněnou
fotodokumentací.
V roce 2014 začala postupná obnova střechy baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Tato národní
kulturní památka a zároveň památka zapsaná na seznamu památek UNESCO slouží
k bohoslužebným účelům, pořádání kulturních akcí nebo koncertů a je jedním z turistických
cílů ve městě. V letošním roce proběhla I. etapa obnovy střechy nad hlavní lodí, kdy došlo
k výměně poškozených částí krovu včetně chemického ošetření, krytiny z pálených prejzů,
laťování a klempířských prvků. Na následující roky jsou plánovány další etapy obnovy
střechy.
V posledních dvou letech proběhla obnova kulturní památky na ulici L. Pokorného 10.
V loňském roce tato obnova zahrnovala především obnovu interiérů a ve spolupráci
s místními odborníky z oboru památkové péče byly odkryty a zachovány cenné prvky tohoto
domu, trámové stropy a barokní klenby. V letošním roce proběhla obnova fasády tohoto
domu. V současné době je 1. NP využíváno ke komerčním účelům a 2. NP slouží k bydlení.
K financování této obnovy byly využity finanční prostředky z Programu regenerace MPR a
MPZ, dotačního titulu Kraje Vysočina a také rozpočtu města Třebíče.
Obnova kulturní památky na ulici L. Pokorného 25, která v letošním roce zahrnovala
především restaurátorské práce na fasádě. Pod odborným dohledem byl restaurován reliéf
s hlavou lva, okenní šambrány, pilastry, římsy, rozety a štuková výzdoba. Na příští rok jsou
plánovány další práce, které přispějí k obnově celého objektu. K financování této obnovy byly
využity finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ, rozpočtu města Třebíče a
také finanční příspěvek od Nadace ČEZ.

1

L. Pokorného č. p. 25, stav židovského domu před provedením restaurátorských prací:
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L. Pokorného č. p. 25, současný stav židovského domu:

L. Pokorného č. p. 10:
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Bazilika sv. Prokopa, obnova střechy nad hlavní lodí kostela:
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné
vyjádření.
A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku
2014. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./
Na území MPZ se na konci roku 2014 nachází 59 kulturních památek, rozloha MPZ je
44,605 ha.
A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014
v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
V MPZ se nyní nenachází žádná kulturní památka, která by byla v havarijním stavu.
Jendou z těch posledních byl dům na ul. Blahoslavova 86 a V Mezírce 87 – postupně
dochází k opravám, doposud byly provedeny práce pro zajištění statiky objektu, obnovu
střešního pláště a výměna vadných částí krovu.
A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.





Blahoslavova 86, V Mezírce 87 – dochází k postupné obnově kulturní památky
dle finančních možností vlastníka.
UP závody na Sušilově ul. - před zahájením celkové rekonstrukce
Budova převlékáren, říční lázně Polanka - před zahájením celkové rekonstrukce
Koželužna, Subakova č.p. 34/8, není nalezeno adekvátní využití tovární budovy

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo
dokončena v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.










Bazilika sv. Prokopa – NKP – obnova střechy baziliky sv. Prokopa – I.etapa
výměny střechy nad hlavní lodí kostela, sakrální účely
Dům č.p. 10/3 na ul. L. Pokorného – obnova fasády domu, 1. NP je využíváno
ke komerčním účelům, v 2. NP se nachází bytová jednotka
Dům č.p. 53/25 – obnova fasády domu – restaurátorské práce (restaurování
reliéfu se lví hlavou, okenních šambrán, pilastrů, římsy a štukové výzdoby), dům
slouží pro bydlení
Kostel sv. Martina – postupná obnova varhan, oprava podlahy (cihly) a omítek
kůru, církevní účely
Kamenný kříž na Litoltově ulici – celková restaurátorská obnova, sakrální účely
Kaplička sv. Petra a Pavla v ohradní zdi, areál bývalého kapucínského kláštera
na Jejkově – obnova střešního pláště, využití – sakrální účely
Židovský dům, penzion u synagogy, Subakova č.p. 43 – oprava fasády a vikýřů,
slouží k ubytovávání návštěvníků města
Chrám sv. Václava a Ludmily na Gorazdově náměstí – oprava a zlacení kopule
nad zvonicí, a zlacení hlavní kopule, církevní účely
Městská věž, oprava místností za kůrem - oprava cihelné podlahy, omítek,
církevní účely

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby,
demolice, neodborné obnovy atd./.
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V žádném případě nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku.
A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno,
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.




L. Pokorného 58/15, tzv. židovská škola – prohlášeno za kulturní památku
L. Pokorného č.p. 59/13 – zahájeno řízení (15.10.2014)
Tiché náměstí č.p. 60/10 – zahájeno řízení (15.10.2014)

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti
i číselné vyjádření.
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu
/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy,
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.





Subakova č.p. 38/13, bývalá kotelna – bez využití
Subakova 39/11, bývalá administrativní budova – bez využití
Otmarova č.p. 97/17 – bez využití
Soukopova ul., budova bývalé České spořitelny – bez využití

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena
v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
 Hasskova č.p. 88/15, areál bývalé „Zdravotní školy“, celková obnova,
komerční využití – byty, kanceláře
 Masarykovo náměstí č.p. 127/3, celková obnova, komerční využití
 Pomezní č.p. 172/29, celková obnova - hotelové zařízení
 Žerotínovo náměstí č.p. 8 – celková obnova, komerční využití– cukrárna
 Národní dům, Karlovo náměstí 47, dílčí adaptace – galerie, TOURISTPOINT
 Na Výsluní č.p. 143/1, oprava fasády, výměna garážových vrat - bydlení
 Karlovo náměstí č.p. 44/34, výměna střešní krytiny na části střechy směrem do
dvora, komerční využití
 ul. Vítězslava Nezvala č.p. 89, repase vstupních vrat, komerční využití
 ul. Vítězslava Nezvala, areál „ZON“, oprava dvorních fasád objektů, směrem
ke Svojsíkovu nábřeží, komerční využití
 Jihlavská brána č.p. 3/8, oprava dvorního křídla, výměna oken a oprava fasády,
komerční využití
B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či
církevní budovy, atd./.
Žádný z domů na území MPZ nebyl v roce 2014 demolován.
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ:
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např.
povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./
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do roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty
ke zlepšení stavu.
Zámecký park
V roce 2008 bylo vlastnictví parku převedeno z kraje na město. Od tohoto roku došlo
k zintenzivnění údržby porostů parku (dochází k 6 sečím v parku a 10 sečím na
podzámecké nivě, kde jsou pořádány různé kulturní akce – festival Zámostí, Slavnosti
tří kápí). Byl pořízen nový stavebně - historický průzkum parku a provedeno základní
pěstební opatření. Dochází pravidelně také k prořezávání větví.
Hasskova zahrada
Došlo ke kompletní rekonstrukci celého prostoru – nová veřejná osvětlení, nový povrch
nábřežní cesty, obnova dětského hřiště, doplnění břehových porostů (k tomuto došlo
v souvislosti s budováním protipovodňových opatření). V roce 2011 byla vybudována
pěší lávka přes řeku v ulici Soukenická.
Židovská čtvrť
Po ukončení protipovodňových opatření byla doplněna nábřežní alej na Havlíčkově
nábřeží. Údržba zelených ploch v celé židovské čtvrti začala být intenzivnější a častější.
Hrádek
Asi o 40 stromů bylo doplněno lipové čtyřřadí v severozápadním sektoru parku. Byla
také opravena Masarykova vyhlídka na Hrádku, kdy byla vrácena i replika Masarykova
reliéfu. Bylo obnoveno přístupové schodiště k vyhlídce.
Bylo přikročeno k eliminaci trnovníku akátu, jako invazivního druhu – přínosem tohoto
je mimo jiné i obnova výhledu na město z Masarykovy vyhlídky a vyhlídkového bodu u
Žižkovy mohyly. Jsou prováděny pravidelné seče porostu a prořezávání větví stromů.
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce
roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací
a dobrovolníků, atd./.
Každoročně je prováděn úklid okolí řeky a židovské čtvrti. Tuto akci každoročně
zajišťuje sdružení „Břehy“ (NNO).
Protipovodňová opatření, provedená v letech 2010 – 2012, vyřešila ohrožení zatopení
židovské čtvrti.
S dostatečnou kapacitou byla zbudována čistička.
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční
akce v MPR nebo MPZ v letech 2004 - 2014 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod,
elektrické vedení, atd./.
V letech 2000 – 2002 byla provedena intenzifikace ČOV, což mělo zcela jistě pozitivní
vliv na další rozvoj města i MPZ. V roce 2010 byla zahájena protipovodňová opatření,
která byla následně v roce 2012 dokončena. Součástí protipovodňových opatření byla i
rekonstrukce páteřní kanalizační stoky.
Stav vodovodů a kanalizací je v současné době dostačující.
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ:
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Doporučujeme 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 roce 2004 v MPR nebo v MPZ 1 380
Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPR nebo v MPZ 1 180
Dochází k poklesu počtu obyvatel v MPZ – objekty jsou opravovány, ale spíš než
bydlení slouží ke komerčním účelům.
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům,
jakou má provozní dobu atp.
Ve městě jsou zřízena celkem tři infocentra s celoročním provozem. Poskytují
informace o památkách, které může turista ve městě navštívit, o možnostech ubytování
a stravování, zprostředkovávají předprodej vstupenek, nabízí průvodcovské služby a
nabízí drobný prodej.
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce
2014 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./.
Dům č.p. 10 v židovské čtvrti – po celkové rekonstrukci židovského domu byl
zpřístupněn původní krám v 1.NP – dnes využíván jako kavárna.
D.4. Charakterizujte 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 MPZ se nachází celkem 8 ubytovacích zařízení (5 hotelů, 2 penziony a 1 apartmány)
– ve dvou případech došlo k obnově kulturních památek a vznikla nová zařízení
s moderním
zázemím,
které
odpovídají
současným
standardům.
V MPZ se nachází asi 40 stravovacích zařízení. V MPZ je zajištěna také obchodní síť –
drobné obchody i větší zásobovací řetězce, jsou zde zastoupeny lékárny, Národní dům –
kulturní zařízení, kde se konají větší akce, koncerty a divadelní představení a
v neposlední řadě také přednáškové sály – v domě S. Bauera a v objektu Předzámčí.
Vzhledem k neexistenci obchvatu města je doprava v centru momentálně v kritickém
stavu. V územním plánu je již trasa obchvatu řešena, v nově zpracovávaném územním
plánu je řešena aktualizace. Se zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO v roce 2003 se ještě prohloubil konflikt mezi potřebami turistického
ruchu a automobilové dopravy ve městě.
Parkování v rámci centra města je řešeno umístěním parkovacích automatů. V rámci
židovské čtvrti je parkování umožněno pouze rezidentům nebo v případě neodkladné
situace (např. svatebního obřadu) na základně vydání parkovací karty. Pro návštěvníky
města bylo zbudováno parkoviště nad areálem zámku – toto parkoviště se nachází
v docházkové vzdálenosti od památek UNESCO i samotného centra města a nabízí i
bezplatné stání pro autobusy. Pro pohodlnější přechod mezi památkami může
návštěvník města využít i pěší průchod k bazilice sv. Prokopa, který byl zbudován
v roce 2010 a umožňuje bezpečnější pohyb pro návštěvníky i pro místní obyvatele.
D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce
/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci
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/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo
MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové
péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné
www.stránky.
MPZ Třebíč je prezentována na webových stránkách města (www.trebic.cz), na
turistickém portálu města (www.visittrebic.eu), na stránkách Městského kulturního
střediska (www.mkstrebic.cz), dále také v rámci společné prezentace Sdružení obcí
České dědictví UNESCO (www.unesco-czech.cz) a také v rámci OWHC
(www.ovpm.org). Na stránkách města je dostupná i virtuální prohlídka památek
UNESCO, která získala ocenění na festivalu Region film v Karlových Varech v roce
2004.
Město se každoročně účastní významných tuzemských veletrhů cestovního ruchu
(Regiontour Brno, Dovolená a region Ostrava) a v rámci ČD UNESCO i řady veletrhů
zahraničních.
Výstava „Kořeny židovského národa v Čechách a na Moravě“, která mapuje významné
památky židovské kultury na území ČR, byla v roce 2009 prezentována v rámci
mezinárodního sympozia „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
1520 – 1848“, které bylo uspořádáno v říjnu v Třebíči.
Židovské památky byly několikrát prezentovány také na konferenci Židé a Morava
v Kroměříži.
Město Třebíč své památky prezentovalo i na řadě zahraničních konferencí: 2005 –
Budapešť – revitalizace významných evropských židovských památek, 2006 – Krakow
– konference Paměť a architektura, 2006 – Luxembourgh – konference Picture
Program, 2008 – Budapešť – Středoevropská regionální konference OWHC.
Vyšla také řada publikací – nejvýznamnější od třebíčského historika PhDr. Rudolfa
Fišera CsC. (Klášter uprostřed lesa, Osudy židovských domů, Příběhy familiantů).
Jednotlivé nápisy na náhrobcích třebíčského židovského hřbitova jsou zpracovány
v digitální formě a od roku 2012 jsou dostupné na webových stránkách města.
Pro lepší informovanost potenciálních stavebníků v MPZ v Třebíči vydalo město Třebíč
dva vzájemně provázané materiály – Metodické pokyny pro přípravu a provádění staveb
v části městské památkové zóny Zámostí a Podklášteří (2004) a grantový systém
Obnova památek (poslední aktualizace 2007).
Pracovníci památkové péče informují vlastníky kulturních památek o možnostech
získání dotací při podávání žádosti o vydání závazného stanoviska.
E. Společenský život:
E.1. Vyjmenujte místní 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 2014.







Fond Třebíč o.p.s. – zadání a zpracování studie obnovy zámeckého parku
Slunko – dětský pěvecký sbor, pořádání kulturních akcí (vánoční koncerty)
Halahoj – studentský klub při Katolickém gymnáziu v Třebíči, organizování
aktivit pro mládež – včetně besed s tématikou ochrany památek a jejich využití a
problematicky Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
Ampulka – divadelní soubor, rozvoj a vytváření kulturního prostředí ve městě,
aktivně se podílí např. na akci „Oživené židovské město“
Yocheved – taneční soubor, židovské tance při různých příležitostech
Vrátka – občanské sdružení, spolupráce při pořádání kulturních akcí (např.
„Oživené židovské město“ - výroba drobného cukroví)
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Okrašlovací spolek „Sypejte ptáčkům“ – kulturní aktivity, hudební produkce,
festival Zámostí

E.2. Vyjmenujte 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./.











Šamajim – festival židovské kultury (hudba, tanec, divadlo, přednášky…)
Oživené židovské město – židovská hudba, tanec a dobové kostýmy v uličkách
židovské čtvrti
Otevřené památky a srdce – zpřístupnění památek pro handicapované osoby
Slavnosti tří kápí – historické tržiště, řemesla, denní a noční průvod městem
Svatoprokopská pouť – obnova tradiční pouti
Dny evropského dědictví – zpřístupnění památek zdarma
Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival – klasická hudba
Bramborobraní – folklórní festival
Chanuka – oslavy židovského svátku
Vánoční a velikonoční trhy, biojarmark, setkání veteránů – akce, které se konají
na Karlově náměstí

E.3. Uveďte 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
2014 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /.
Dům L. Pokorného č.p. 10 - po celkové rekonstrukci židovského domu byl zpřístupněn
původní krám v 1.NP – dnes využíván jako kavárna.
Práce na celkové obnově byly zahájeny v roce 2012, v roce 2014 došlo k obnově fasády
a vnějších omítek domu, dotace získané v roce 2014 od Kraje Vysočina v součtu
s příspěvkem od MK činily 92.529 Kč. Podíl vlastníka na obnově kulturní památky byl
ve výši 137.644 Kč.
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2014:
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika
případech (údaje uveďte zaokrouhleně):
- celkem na území obce /města/:
8 akcí
800 tis. Kč
- z toho na území MPR nebo MPZ: 5 akcí
430 tis. Kč
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním
vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 4 akcí
300 tis. Kč
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu
památek v roce 2014 činí z celkového rozpočtu obce. 0,2 %
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2014 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014.
49.000 Kč na akci: Dům č.p. 10 – obnova fasády domu
162.000 Kč na akci: Dům č.p. 25 – obnova fasády, restaurátorské práce na fasádě
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1.109.000 Kč na akci: Bazilika sv. Prokopa-I.etapa obnovy střechy baziliky – střecha
nad hlavní lodí
F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a
využity.
43.529 Kč na akci: Dům č.p. 10: obnova vnějších a vnitřních omítek
zdroj: Kraj Vysočina
149.200 Kč na akci: Opravy na Židovském hřbitově
zdroj: Kraj vysočina
350.000 Kč na akci: Restaurování skříní varhan v kostele u sv. Martina
zdroj: Kraj Vysočina
150.000 Kč na akci: Dům č.p. 25: Obnova klasicistní fasády
zdroj: Nadace ČEZ
G. Koncepční příprava regenerace:
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:
Územní plán sídelního útvaru Třebíč, návrh schválen zastupitelstvem města 17. 9. 1998.
Město Třebíč pořizuje Územní plán Třebíč dle nového stavebního zákona, Zadání ÚP
Třebíč bylo schváleno zastupitelstvem města dne 26. 4. 2014, nyní je zpracováván
návrh územního plánu.
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/:
Regulační plán centra města – schválen zastupitelstvem města 2. 11. 2001. Změny I a II
RP centra města schválení zadání zastupitelstvem 15. 12. 2005. Změny III RP centra
města schváleny 16. 4. 2009.
Změny regulačního plánu nejsou dále pořizovány – počítá se se zpracováním nového
regulačního plánu pro tuto lokalitu dle nového stavebního zákona – zahájení prací na
pořizování a projednávání 6/2015.
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho
poslední aktualizace/:
Program regenerace MPZ Třebíč byl schválen zastupitelstvem 16.4.2009, poslední
aktualizace byla schválena zastupitelstvem 1.11.2012. jedná se o střednědobý
dokument, který je zpracováván každé tři roky.
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení/.
Strategický plán rozvoje města Třebíče 2012 – 2015 (aktualizace 2012).
G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např.
plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný
plán rozvoje města apod./.

11

















Metodické pokyny pro přípravu a provádění staveb v městské části památkové
zóny Třebíč – leden 2004, následně několikrát aktualizovány
Městský grantový program „Obnova památek“, 2014
Zklidnění dopravy v židovské čtvrti (firma Activ Praha), 2004
Generel střešních krajin – projektová dokumentace v části MPZ, která řeší
objemové řešení objektů a možnosti řešení střešní krajiny
Strategický plán rozvoje města 2012 – 2015, v současné době je v rámci
projektu Moderní řízení aktualizován strategický plán rozvoje města a dále bude
nově zpracován strategický plán rozvoje úřadu
Studie řešení pravého nábřeží řeky Jihlavy v prostoru mezi Podklášterským
mostem a Černým domem
Management plan, 2009
Studie Karlova náměstí, 2013 – návrh revitalizace náměstí, 2014
Studie zámeckého parku, 2013
Studie Komenského náměstí
Studie využití zámecké sýpky
Garážovací dům Zámostí
Parkovací dům Otmarova ulice
Studie cesty k židovskému hřbitovu
Revitalizace prostoru před gymnáziem – Masarykovo náměstí

H. Závěrečný komentář:
-

Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu
památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ
včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel,
návštěvníků, ale také podnikatelů.
Židovské město s židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa bylo na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno v červenci roku 2003.
V souvislosti se zápisem se zvýšila i intenzita zájmu státní památkové péče o
obnovu objektů v bývalé židovské čtvrti. Židovská čtvrť v Třebíči je výjimečným
dokladem stavebních a kulturních tradic židovské kultury, žijící uprostřed jiného
kulturního a náboženského prostředí. Zároveň je svědectvím již zaniklé formy
života v takto oddělené čtvrti. Z tohoto vyplývá závazek jak pro Českou republiku a
soustavu jejich úřadů, tak i pro město Třebíč, jakožto správce tohoto kulturního
statku, dbát o další uchování jedinečnosti tohoto území, zachování hmotové skladby
a půdorysné zástavby tohoto území, zachování jedinečnosti a autentičnosti území,
respektování dochovaných prvků, které dokládají historický vývoj území.
Z pohledu návštěvníků došlo k významnému posunu v průběhu zhruba posledních
deseti let. V tomto období bylo zbudováno parkoviště nad areálem zámku, odkud
návštěvník města pokračuje do areálu zámku, kde může navštívit baziliku sv.
Prokopa, interaktivní expozici „Cesty časem“, která je věnována především dětem
nebo v loňském roce otevřené expozice Muzea Vysočiny, které jsou umístěny
v zámku a rozšířily tak nabídku pro návštěvníky města. Poté může návštěvník přejít
do židovské čtvrti, kde postupně dochází k obnově jednotlivých domů. Přímo
v židovské čtvrti může navštívit Zadní synagogu, ve které probíhají prohlídky
s průvodcem nebo v těsném sousedství synagogy interiér židovského domu, který
svým vybavením zobrazuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období. Další
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cenné prostory jsou zpřístupněny např. v domě Blahoslavova 98, 97, kde může
návštěvník vidět mikve.
-

Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.
Regulace reklamy na tomto území je prováděna formou závazných stanovisek, které
jsou vydávány památkovou péčí. Byl zpracován také generel umisťování
reklamních zařízení v centru města.

-

Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu
kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek,
neziskových organizací, sponzorských darů, apod.
Římskokatolická farnost Třebíč – město již několikátý rok pokračuje ve veřejné
sbírce na varhany v kostele sv. Martina.
V letošním roce se podařilo získat finanční příspěvek od Nadace ČEZ v grantovém
programu „Podpora regionů“ na záchranu vzácné klasicistní fasády na židovském
domě na ulici L. Pokorného 53/25.

-

Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond:
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ,
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ.
Město má svůj vlastní dotační program pro obnovu objektů ve vyznačené části
města (jedná se především o objekty v židovské čtvrti a centru města). V tomto
dotačním programu mohou vlastníci domů (nejsou rozlišovány kulturní památky a
ostatní objekty) získat dotaci na opravu fasády, výměnu výplní otvorů a opravu
střechy. Tento dotační titul město vyhlašuje každoročně od roku 2003 a slouží
především jako motivační program pro vlastníky objektů k jejich obnově.

Závěrečné informace:
-

-

Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek – rod. 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 či město 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 2014.
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. Ministerstvo kultury a Ministerstvo
pro místní rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí.

Zpracovala: Bc. Tereza Kudláčková
Za město Třebíč předkládá: Ing. Pavel Janata – starosta
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