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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 rezervace Žatec 
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. 
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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. 

Královské město Žatec se nachází cca 75 km severozápadně od Prahy. Z historického 
hlediska je Žatec jedním z nejvýznamnějších sídel, o jeho významu svědčí to, že se 
z rozhodnutí krále Přemysla Otakara II. z roku 1265 stal správním centrem provincie 
Zatecensis, čímž se město z hlediska správy království stalo jedním z nejvýznamnějších 
po Praze.  

V historickém centru najdeme množství kulturních památek a pestrost slohů od doby 
románské po secesi - např. Sloup Nejsvětější Trojice, chrám Nanebevzetí Panny Marie 
z počátku 14. století, budova radnice, která byla roku 1559 přestavěna do renesančního 
stylu, druhá největší Židovská synagoga v Čechách, Žatecký pivovar či historické měšťanské 
domy.  

Žatec patří mezi prvních pět měst ČR, kde byla již v roce 1961 prohlášena 
Městská památková rezervace (MPR). 

V Žatci najdeme od roku 2003 také Městskou památkovou zónu (MPZ). Je to soubor 
chmelařských staveb, jako doklad vývoje pěstování a zpracování chmele. Tradice 
chmelařství a pivovarnictví umožnila Žatci jeho prosperitu, již od první písemné zmínky 
o městě z roku 1004 a umožnila vzniknout památkám v historickém centru. Žatecký chmel 
je fenomén, který svou kvalitou a specifičností si vysloužil celosvětové renomé, vždyť 
označení „Žatecký chmel“ je zapsáno do rejstříku chráněných označení Evropské Unie.  

Mimořádná hodnota spočívá ve velkém počtu typologicky ojedinělých chmelařských staveb, 
koncentrovaných na malé území v samotném historickém jádru města, při současném 
dochování původní středověké uliční struktury. Chmelařské stavby, v takovém množství 
a koncentraci nejsou v žádné jiné lokalitě světa dochovány, proto byla Zóna technických 
památek chmelařství od roku 2007 zařazena na Indikativní seznam UNESCO.  

V souvislosti se snahou města o zapsání Žatce – města chmele do seznamu UNESCO byla 
v loňském roce prohlášena krajinná památková zóna. Tato chmelařská krajina je 
jedinečnou prostorovou strukturou, jejíž charakteristika je vymezena reliéfem, řekou, 
panoramatem vesnic Stekník a Trnovany a města Žatec. Žatecká chmelařská 
krajina obsahuje nejcennější a nejúrodnější chmelnice, kde se chmel po staletí pěstoval 
a šlechtil, dále historická sídla a objekty spojené zpracováním chmele ihned po sklizni. 

Město Žatec každoročně investuje své finanční prostředky na opravy památkově chráněných 
objektů, ale i ostatních budov v MPR a MPZ a dále do infrastruktury, jako jsou chodníky, 
komunikace nebo veřejné osvětlení, v souladu s historickým rázem města.  

Jsou vynakládány nemalé částky na pořádání různých kulturních akcí, spojených 
s udržováním kulturního dědictví a zejména regionálních tradic.  

Město se také snaží získávat další finanční zdroje z dotačních titulů k řešení úkolů, daných 
ve schválené Strategii rozvoje města.  

Přehled vybraných akcí obnovy roku 2022, včetně fotodokumentace, následuje na dalších 
stranách této přihlášky. 
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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.) 

Na území MPR se nachází 132 nemovitých kulturních památek. 
Na území MPZ se nachází 12 nemovitých kulturních památek.  
Rozloha MPR je 17,5 ha a rozloha MPZ je 23,5 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 havarijním stavu jsou na konci roku 2022 objekt čp. 93 v Žatci.  
Uvedený objekt má nového vlastníka, což je příslibem možných oprav. 
Vlastník objektu také prezentoval veřejnosti zpracovanou studii na obnovu bytového domu 
ve 2. variantách. Obě představené varianty jsou v souladu se zájmy státní památkové péče 
v MPR Žatec. 
 
 
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. 

Nevyužívaným objektem v MPR je výše uvedený objekt čp. 93 v Žatci z důvodu jeho 
havarijního stavu. 
 
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 roce 2022 byly provedeny následující obnovy kulturních památek v MPR Žatec: 
 
Celková obnova kulturní památky – kiosek na Nádražních schodech Žatec 
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Repliky a repase výplní otvorů domu čp. 11 Dvořákova ul. Žatec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výměna výplní otvorů (havarijní stav) ve dvorním traktu domu čp. 63 Žatec 

 
 

Restaurování omítek a malířské výzdoby měšťanského domu čp. 108 nám. 5.května Žatec 
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Výměna střešní krytiny, oprava krovu a výměna klempířských prvků objektu děkanství 
čp. 133 Hošťálkovo nám. Žatec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměna výplní otvorů domu čp. 142 nám. Svobody Žatec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměna oken měšťanského domu čp. 149 nám. Svobody Žatec 
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Oprava fasády, repase oken, renovace vstupních vrat domu čp. 189 Dlouhá ul. Žatec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výměna vrat bočního vstupu do objektu, oprava opěrné zdi rabínství čp. 200 Žatec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro úplnost zmiňujeme také obnovy kulturních památek v MPZ Žatec (mimo soutěž) 
Měšťanský dům čp. 828 Tyršova ul. Žatec – restaurátorské práce štukové výzdoby hlavní 
schodišťové haly 
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Měšťanský dům čp. 828 Tyršova ul. Žatec – stavební práce (repase světlíku, dřevěné 
schodišťové stěny a 3 ks špaletových oken v uliční fasádě). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 u žádného z objektů ke 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. 

V březnu roku 2022 došlo k prohlášení souboru domů čp. 305, 1952 a dva domy na st. p. č. 
490/1 a 494/2 v k. ú. Žatec včetně pozemků za kulturní památky (sloužící jako Chmelařské 
muzeum).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále v červnu roku 2022 došlo k prohlášení skladu chmele čp. 1580 (vč. technologického 
zařízení a komínu) 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. 

Mezi objekty v havarijním stavu lze uvést měšťanský dům čp. 92 Žižkovo nám., nacházející 
se na území MPR Žatec. Tento stav trvá již několik let. Stavební úřad Žatec se snaží tento 
stav řešit a vlastník (který je cizí státní příslušník) v současné době nabízí dům k prodeji. 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 
rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V roce 2022 byly provedeny následující opravy objektů v MPR:  

Oprava a nátěr fasády domu čp. 3 Žatec 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obnova střechy domu čp. 6 Žatec 
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Oprava fasády, oprava a repase oken na čelní straně domu čp. 78 Žatec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků domu čp. 248 Žatec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměna střešní krytiny bytového domu čp. 2751 a 2752 v Žatci 
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Pro úplnost uvádíme také opravy objektů v MPZ z Fondu regenerace města (mimo soutěž): 
Výměna oken a repase dveří do ulice domu čp. 265 Žatec 
Výměna střešní krytiny domu čp. 380 Žatec 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obnova střechy objektu čp. 741 Žatec 
Oprava fasády a zděného navazujícího oplocení objektu čp. 814 Žatec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 
V roce 2022 nebyla žádná budova v MPR Žatec demolována. 
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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. 

V Městské památkové rezervaci došlo v průběhu několika let k rozsáhlejším opravám, 
úpravám a revitalizacím. V letech 2017-2018 město Žatec provedlo instalaci nového 
jednotného označení domů a ulic v MPR. Grafická podoba byla vybrána tak, aby odpovídala 
chmelařské tradici. Byly instalovány nové směrové ukazatele/označníky. A dále v roce 2020 
bylo instalováno nového jednotného označení domů a ulic v MPZ. Grafická podoba 
koresponduje se značením v MPR a s chmelařskou tradicí města.  
V roce 2020 proběhlo ošetření podloubí na náměstí Svobody, na Hošťálkově náměstí a v ulici 
Obránců míru. Prostor byl vyčištěn, vybílen a dezinfikován.  
V ulicích Nádražní schody, U Plynárny, J. Hory, nám. 5. května, Žižkovo nám. proběhly 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace a poté i rekonstrukce historické dlažby.  
V roce 2020 byla také vybudována nová bezbariérová cesta v městském parku Žatec 
a realizována úprava pomníku obětem Českého Malína před městským hřbitovem. Dále byla 
provedeny revitalizace středu okružní křižovatky ul. Volyňských Čechů a Komenského alej, 
s doplněním solitérních dřevin a cibulovin. Dále ul. Komenského alej po jedné straně lemují 
nově umístěné lavičky (10ks). 
V roce 2021 proběhla výsadba dřevin na Žižkově nám., náhrada za uschlé stromy. Dále došlo 
k celkové rekonstrukci Husitského náměstí, které se nachází v ochranném pásmu MPR Žatec 
(historická dlažba, rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu), vybudování kašny). 
V centru města byly umístěny podzemní kontejnery a bigbelly (chytré koše) na tříděný odpad. 
Navýšila se sezónní výzdoba dle období (květiny, vánoční výzdoba). Proběhla renovace části 
historických svítidel.  

Náměstí Svobody 
V roce 2018 byla pořízena nová výzdoba na vánoční strom na nám. Svobody a v roce 2020 
byla pořízena nová vánoční dekorace na veřejném osvětlení v provedení Christmas Ball. 
V roce 2019 došlo k navýšení a obnově květinové výzdoby – pořízení a instalace 6 ks žardiniér 
(osazeny letničkami), rozmístěné po středu náměstí.  
V roce 2021 pořízení a instalace 2 ks žardiniér umístěných před vchod budovy Radnice. 
Žardiniéry jsou 2x ročně osázeny dle ročního období. 
V letech 2019-2021 proběhla rekonstrukce budovy Radnice. Na náměstí v průběhu let 2018 
až 2022 proběhlo několik oprav fasád na městských domech ve vlastnictví města Žatec 
i soukromých vlastníků. Město připravuje výměnu svítidel v podloubích. 
Již 7. rokem probíhá v zimních měsících osazení mobilního kluziště na centrálním náměstí 
před budovou Radnice, které je veřejností a školami hojně navštěvováno.     

Hošťálkovo náměstí 
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oprava dlážděných povrchů. Umístění větších 
předzahrádek před 3 provozovny za účelem zvýšení atraktivity a jeho oživení. Osazení stromů 
do květináčů. Úprava parkovacích ploch. V roce 2019 došlo k navýšení vánoční výzdoby 
na budovách na Hošťálkově nám.  
V prostoru za budovou Radnice byly umístěny podzemní kontejnery na tříděný odpad. 

Kruhové nám., tř. Obránců Míru, Nákladní ul. 
Na Kruhovém nám. je od roku 2015 nově zrekonstruovaný dopravní terminál (autobusové 
nádraží). V ul. Nákladní byla provedena obnova povrchů v přírodní dlažbě po realizaci 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace. V roce 2019 pořízení 3 ks květníků stojících před 
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pobočkou České pojišťovny v ul. třída Obránců míru. Květníky jsou 2x ročně osázeny dle 
ročního období. Od roku 2020 se na zazimovanou kašnu na Kruhovém náměstí pravidelně 
instaluje živý adventní věnec s osvícením a čtyřmi svíčkami. V roce 2021 bylo doplněno LED 
vánoční osvětlení umístěné na listnatých dřevinách u památníku Eduarda Beneše. 

Ulice Dvořákova, Oblouková, Dlouhá 
V roce 2018 byla položena dlažba v ul. Oblouková a části ul. Dvořákova po rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace. V ul. Dlouhá a Poděbradova byly opraveny komunikace a nově 
vydlážděn prostor parkoviště a umístěny podzemní kontejnery. 
V roce 2019 byl revitalizován prostor za Chmelničkou v ul. Dlouhá, kde došlo položení nové 
dlažby, umístění podzemních kontejnerů a výsadby dřeviny Prunus laurocerasus Novita. 
V roce 2021 bylo doplněno 18 ks keřů Pyracantha cooc. Red Columm. V letech 2020-2022 
probíhaly vnější rekonstrukce objektů Synagogy a rabínského domu a historického Kiosku 
na Nádražních schodech ve vlastnictví soukromého vlastníka.       
   

Městská památková zóna 
Klášterní ulice, Klášter, Klášterní zahrada 
Hlavním cílem byla celková renovace zahrady podle dochovaných historických pramenů. 
Obnova zahrady Kapucínského kláštera. Zahrada slouží obyvatelům i návštěvníkům města 
jako odpočinkové   místo. V roce 2019 byla v Klášterní zahradě provedena výsadba pamětní 
lípy. Od roku 2021 probíhá rekonstrukce samotného Kláštera s výstavbou polyfunkčního 
centra robotiky.  

nám. P. Velkého, P. Malého 
Předláždění veškerých veřejných ploch na náměstí Prokopa Velikého, s použitím původní 
kamenné dlažby a doplněním nových kamenných prvků, vč. laviček a sloupků. Výstavba 
chrámu chmele a piva s Chmelovým majákem. Bylo doplněno dopravní značení a provedena 
úprava úrovní stávajících šachet a poklopů. Součástí akce byla i výsadba solitérních dřevin.  

Nerudovo nám. 
Od roku 2019 probíhá etapově rekonstrukce Nerudova náměstí po provedené rekonstrukci 
kanalizace a vodovodu. Střed náměstí má nově položen historickou dlažbou. V roce 2021 
proběhla výsadba keřového porostu do ostrůvků pod dřeviny na Nerudově nám., náhrada za 
nevhodně zvolené skalničky, kterým se na stanovišti nedařilo.  

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.) 

 
Hlavní závadou životního prostředí v MPR je částečně nedostatečná kapacita odvodu 
kanalizačních vod, respektive některé objekty jsou odkanalizovány trativody se vsakováním 
do západních a východních parkánových svahů. Ke zlepšení stavu přispělo, že v průběhu let 
byla značná část objektů připojena na kanalizační stoky, které odvádějí odpadní vody na 
centrální čistírnu odpadních vod.  
Město se společně s dobrovolníky každoročně zapojuje do celonárodní akce Ukliďme Česko. 
Další aktivisté a spolky, zaměření na historii a vzhled královského města, se zapojují 
do různých akcí s tématem udržení historického vzhledu a ochrany životního prostředí.  
Tam, kde je to možné, dochází k napojování objektů na CZT od Žatecké teplárenské a.s.  
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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.). 

Stav technické infrastruktury v roce 2022 lze charakterizovat jako velmi dobrý. Mezi hlavní 
investiční akce v oblasti technické infrastruktury v MPR v letech 2012–2022 lze zařadit:  
 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Chelčickém nám. (rok 2012) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace část nám. 5. května (rok 2013) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Dlouhá (rok 2013) 
 Rekonstrukce vodovodu a stavba kanalizačních šachet v ul. U Odborů (rok 2013)  
 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu část ul. Dvořákova a náměstí Svobody (rok 2014) 
 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Libočanská branka (rok 2015) 
 Rekonstrukce plynovodu Nádražní schody (rok 2015)  
 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu a výměna plynovodu na Hošťálkově náměstí (rok 

2016) 
 Rekonstrukce vodovodního řadu Nádražní schody (rok 2016) 
 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Nákladní a ul. Karla IV. (rok 2017)  
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace část ul. Klášterní (rok 2017) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Žižkovo nám. (rok 2017)  
 Rekonstrukce vodovodu nám. Svobody (podél Radnice, rok 2017) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Nerudovo náměstí (rok 2018)  
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace část ul. Oblouková ul. Žatec (rok 2018)  
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Oblouková, část ul. Dvořákova (rok 2018–2019)  
 Parkoviště a podzemní kontejnery v ulici Poděbradova (rok 2019)  
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. J. Hory a na nám. 5. května (rok 2019)  
 Podzemní kontejnery v ul. Dlouhá, Hošťálkovo nám. (2019–2020)  
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Klášterní (II. část 2020) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Volyňských Čechů (rok 2020) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a rekonstrukce plynovodu Husitské nám. (rok 2021) 
 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nákladní a Zbyslavova (rok 2021) 
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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. (Údaje jsou uvedeny k 1. 12. daného roku) 
                2012 MPR 3 491 obyvatel 

(ve městě celkem 
19 201) 

  2022  MPR 3 314 obyvatel 
(ve městě celkem 
18 225) 

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

V Žatci fungují 3 informační centra: 
⋅ Turistické informační centrum na náměstí Svobody  
⋅ Informační centrum v Renesanční sladovně  
⋅ Informační centrum v Chrámu Chmele a Piva 

Turistická informační centra nabízejí návštěvníkům: 
⋅ propagační materiály v českém jazyce i cizích mutacích, brožury, letáky, knihy, mapy, 

suvenýry včetně turistických známek, pohlednic atd. 
⋅ turistické informace nejen o Žatci a okolí 
⋅ výstup na radniční věž, výstup na chmelový maják a do prostor Chrámu Chmele a Piva 

včetně komentovaných prohlídek  
⋅ sestavení programu pro skupiny, zprostředkování průvodcovských služeb po Žatci 
⋅ komentované prohlídky města (poskytuje infocentrum v renesanční sladovně) 
⋅ přehled ubytování, stravování, volnočasových aktivit a společenských akcí 
⋅ informace o dopravním spojení a mnoho dalších informací 

V případě uzavření Turistického informačního centra na náměstí Svobody mohou turisté 
získat informace i na informacích MěÚ (podatelna, informace) 
Provozní doba informačního centra na náměstí Svobody: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pondělí 08.00 - 17.00 

Úterý 08.00 - 15.30 

Středa 08.00 - 17.00 

Čtvrtek 08.00 - 15.30 

Pátek 08.00 - 15.00 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým zaměřením 
(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 
K památkám, zpřístupněným veřejnosti lze v roce 2022 zařadit Mederův dům – čp. 102 
náměstí 5. května Žatec. Dům od 30. let 20. století chátral a existoval jenom suterén, část 
konstrukcí přízemí a prvního patra. Autentická podoba, zachycená na historických 
fotografiích, byla domu navrácena již po rekonstrukci na konci roku 2021.  
 
V roce 2022 bylo v objektu zpřístupněno veřejnosti malé muzeum. Expozice připomíná 
stavební historii objektu, ale také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. 
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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). 

V MPR na náměstí Svobody má sídlo městský úřad i turistické informační centrum.  

V centru města se dále nachází Městské divadlo, základní obchodní síť, lékárny, hotely, 
restaurace, cukrárny, kavárny, banky, pojišťovny i cestovní kanceláře. Dále zde se nachází 
jedna základní škola a jedna střední škola. Také zde mají své ordinace lékaři 
a stomatologové. Nezanedbatelné jsou v centru města také provozovny, poskytující různé 
služby – kadeřnické a kosmetické salóny, krejčovská dílna a opravna obuvi. 

V roce 2017 byla v MPR zřízena ordinace praktických lékařů v Obloukové ulici v Žatci a po 
rekonstrukci byl obnoven provoz Hotelu U Hada v kulturní památce čp. 155 na náměstí 
Svobody. V roce 2018 bylo obnoveno užívání Hotelu Zlatý Anděl na náměstí Svobody v Žatci. 

V MPZ pak sídlí katastrální úřad, finanční úřad a úřad práce. Také se zde nachází reklamní 
agentura, Česká pošta, s. p., advokátní kanceláře, kanceláře obchodních společností nebo 
soukromé penziony. 
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. 

Město Žatec vynakládá nemalé finanční prostředky na propagaci Programu regenerace 
MPR a MPZ. Památky i významné objekty MPR a MPZ jsou hojně prezentovány 
na webových stránkách města, v turistických průvodcích, v informačních publikacích, 
regionálním tisku, ale také na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. 

Interaktivní mapová aplikace zobrazující památková území Žatec je novým nástrojem pro 
prezentování stavebního dědictví, spojeného s nominací Žatce a krajiny žateckého chmele na 
Seznam světového dědictví UNESCO. Aplikace také nabízí informace o všech prohlášených 
kulturních památkách na území města. Interaktivní mapa je součástí webu  
https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/     

Odkazy na www.stránky: 
http://www.mesto-zatec.cz/mesto/titulni-strana/, http://www.muzeumzatec.cz 
http://cs.zatec-thum.eu/turistika/infocentrum/, http://chchp.cz/cz/chram-chmele-a-piva,   
http://www.muzeum.chmelarstvi.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 2022. 

Mezi občanská sdružení, podporující regeneraci a prezentaci památek i místní tradice lze 
uvést: 
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, které každoročně pořádá mnoho akcí a výstav. 
Z konkrétních aktivit v roce 2022 vybíráme:  
 
Výstava: Žatec a krajina žateckého chmele, která byla 
slavnostně zahájena v hlavní budově Regionálního muzea na 
Husově ulici. Výstava přibližuje Žatecko jakožto centrum 
chmelařství. Termín akce: 03.02.2022 až 03.04.2022.  
 
Březen 2022 – speciální workshop: Ruční práce první 
republiky v Křížově vile.  
Dílnička ručních prací doplnila výstavu prvorepublikové módy, kterou bylo možno 
v Křížově vile zhlédnout do 24. dubna. V rámci vstupného byly k vidění také krásné 
interiéry Křížovy vily. 

Akce: 14. Muzejní noc v Žatci, tentokrát na téma RETRO 
Termín: 20.05.2022 

EHD v Žatci 2022 – letošním tématem byly udržitelné památky a opět zpřístupněné, 
a programem oživené žatecké dvorky. 
Termín akce: 17.09.2022 

Akce: Ježíškova stezka 
Termín akce: 11 11.2022 až 23.12.2022 
doprovodný program k Vánocům v prostorách hlavní budovy muzea. Po dokončení své 
cesty si můžete odpočinout ve výtvarné dílně, kde si vyrobíte vlastní vánoční ozdobu či 
vánoční přání. Vaše výrobky si můžete odnést s sebou domů pro potěchu svou a vašich 
bližních, nebo jimi ozdobit muzejní stromeček. 

Výstava: Papír, taška, krabice, která byla zahájena vernisáží 28. dubna 2022 v prostorách 
pobočky muzea Stará papírna Žatec.  

Stálá expozice o žateckém průmyslu a rekonstrukci papíren byla doplněna dalšími 
exponáty, které se podařilo zapůjčit od bývalých zaměstnanců či jejich potomků nebo ze 
sběru muzejníků v areálu před rekonstrukcí objektu v letech 2014–2015. K vidění byly 
fotografie z výrobních hal, bezpečnostní cedule, pomůcky, ale hlavně výrobky bývalých 
papíren, např. reklamní papírové tašky, krabičky, papíry k jejich výrobě. Seznámili jsme se 
i s prvním zakladatelem, architekty a majitelem tehdejší kartonážky, a dozvěděli se mnohé 
další zajímavosti. 
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Chmelobrana Žatec – spolek, který vznikl na podporu regionálních chmelařských tradic 
a k ochraně památek a kultury. Z konkrétních aktivit v roce 2022 lze uvést: 
Ples Chmelobrany – leden 2022 
Májový Chmelfest v Žatci – květen 2022 
Žatecká neckyáda na Ohři – srpen 2022. 

Sdružení rodáků a přátel města Žatce – za členy tohoto sdružení se hlásí desítky rodáků, 
přátel a příznivců města z měst České republiky i z celého světa. Na svých internetových 
stránkách pravidelně prezentují aktuální informace o městě Žatci. 

Spolek A dál? – mezi aktivity spolku patří propagace stavebního dědictví. V rámci akce 
Den architektury uspořádal spolek v pořadí již pátou procházku, tentokrát se zaměřením na 
Heimatstil – architekturu česko-německého pohraničí (https://adalprojekt.cz/, 
https://www.facebook.com/adalprojekt/) 

Dechová hudba ŽATEČANKA  
Žatecké mažoretky – každoročně je v Žatci pořádáno oblastní kolo šampionátu 
mažoretkových skupin. 
 
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.). 

V Žatci je pořádáno mnoho akcí, které rozvíjejí místní tradice: 

 Každoroční Dočesná – slavnosti chmele a piva s nejdelší tradicí v ČR 

 Májový Chmelfest – slavnostní zahájení jarních chmelařských prací 

 Putování, které se těší obrovské oblibě 

 Setkání rodáků a přátel města Žatce 

 Žatecké kulturní léto 

 Dny evropského dědictví – U příležitosti Dnů evropského dědictví se každoročně 
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, 
objektů i prostor, včetně těch, které jsou běžně nepřístupné. 

 Město Žatec opět obnovilo tradici Mávání vlajkami na komínech chmelařských skladů 
ke dni vzniku samostatného státu dne 28.10. Ve spolupráci se Svazem českých 
komínářů tak touto netradiční formou připomíná nejen státní svátek, ale také 
specifické stavební dědictví ve městě.  

 Adventní i velikonoční trhy na náměstí Svobody v Žatci a mnoho dalších.    

    
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). 

Místní podnikatelé jsou členy komisí Rady města, Zastupitelstva města Žatce, Komise 
pro výstavbu a regeneraci MPR a MPZ i Steering Group pro UNESCO. Současně se podílejí 
na sponzorování kulturních i jiných společenských akcí.  

Podnikatelé v Žatci, kteří jsou vlastníky památkových objektů, se podílejí na financování 
jejich obnovy a své nemovitosti udržují v náležitém stavebně-technickém stavu. 
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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    10    8 054  
 

 

Z toho na území MPR      8    1 557   

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území 
MPR nebo MPZ) 

   8    1 795 Spoluúčast programu 
regenerace 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu města, 
uvedeného bez přijatých dotací, na obnově 
památek v roce 2022 na území obce/města/městské 

části hl. města Prahy v % = 2,26 % 
jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 
obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 
investovat z vlastního rozpočtu do obnovy památek. 
 

  

 
Celkový objem výdajů 
z rozpočtu 2022 je:  
436 553 tis. Kč. 

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.) 

Repliky a repase výplní otvorů a další navazující práce domu čp. 11 110 

Výměna výplní otvorů ve dvorním traktu a další navazující práce domu 
čp. 63 

 50 

Restaurování barokních omítek a maleb měšťanského domu čp. 108  92 

Částečná výměna střešní krytiny, oprava krovu a výměna klempířských 
prvků - I. etapa 

100 

Obnova fasády, výměna výplní otvorů domu čp. 142 433 

Výměna oken v 1. a 2. NP měšťanského domu čp. 149  50 

Oprava fasády, repase a výměna oken, renovace vstupních vrat domu 
čp. 189 

 57 

Výměna vrat bočního vstupu do objektu, oprava opěrné zdi u rabínství 
čp. 200 

 82 

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 

Rekonstrukce synagogy a rabínského 
domu v Žatci (žadatel: Ing. Daniel 
Černý) 

47 331 
 

IROP - 52. výzva. 
Projekt je ve fyzické realizaci. 

Polyfunkční a spolkové centrum v 
objektu Kláštera kapucínů v Žatci. 

24 000 
 

IROP – 74. Výzva. 
Projekt je ve fyzické realizaci. 
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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,/. 

Město Žatec má zpracován územní plán a nebyly vzneseny požadavky na zpracování 
regulačního plánu.  

Územní plán Města Žatce byl vydán Zastupitelstvem města dne 26. 6. 2008 a právní moci 
nabyl dne 13. 7. 2008. 

V současnosti má Město Žatec schválené úplné znění po změně č. 1, 3 až 13 Územního plánu 
Žatec, s nabytím účinnosti dne 29.09.2022. 

Zahájeny byly práce na změně č. 14 Územního plánu Žatec (zkráceným postupem), změně 
č. 15 Územního plánu Žatec (zkráceným postupem) a změně č. 16 Územního plánu Žatec. 
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. 

 
Je zpracována Územní studie veřejných prostranství (říjen 2019).  

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

Program regenerace zpracoval Atelier VEGA, spol. s r.o. Praha Ing. arch. Miroslav Baše 
v říjnu 1994.  

První aktualizace programu proběhla v říjnu 2003. Datum schválení 1. aktualizovaného 
programu zastupitelstvem města je 4. 12. 2003.  

Druhá aktualizace byla zpracována v květnu 2010. Datum schválení 2. aktualizace 
zastupitelstvem města je 7. 6. 2010.  

Třetí aktualizace byla zpracována v březnu 2017. Datum schválení 3. aktualizace 
zastupitelstvem města je 13. 11. 2017. Všechny aktualizace zpracoval Ateliér 
pro architekturu a projektování staveb Huml & Vaníček, Žatec. 
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). 

V září 2015 byl Zastupitelstvem města Žatce schválen Strategický plán rozvoje města 
Žatce. Tento strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících pěti letech. 
Spolu s Územním plánem města Žatec a městským rozpočtem je strategický plán základním 
materiálem pro budoucí rozvoj města Žatec. 

Na zpracování dokumentu se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických 
představitelů města, ale i zástupci nejširší laické veřejnosti, kteří se zapojili do činnosti 
některé z pracovních skupin. Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování, v rámci 
kterého se mohl kdokoliv k předloženým návrhům vyjádřit.  

Podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny, příp. i zohledněny. Tento přístup 
ke zpracování strategického plánu přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující 
problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů i organizací.  
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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. 

 

Zhodnocení vývoje území MPR 

Z pohledu památkové péče je věnována maximální pozornost regeneraci MPR i MPZ. Město 
Žatec se snaží obnovovat památky i ostatní objekty v těchto památkově chráněných územích. 
Ke zkvalitnění památkové péče napomáhá také komise architektury Městského úřadu Žatec 
a pracovní skupina pro UNESCO (Steering Group).  

Městská památková rezervace je územím se zachovanou středověkou strukturou. 
Architektonická kvalita staveb, náročnost pojednání veřejných prostranství, míra dochování 
autentické podoby exteriérů i původního interiérového vybavení, je v kontextu ostatních měst 
mimořádná. Tyto kvality umocňuje i specifická podoba střešní krajiny města. 

Městská památková zóna má neopakovatelnou atmosféru celkového panoramatu 
památkového území, doplněnou štíhlými vertikálami chmelařských komínů, ale 
i chmelařskými sklady a sušárnami. Chmel se stal pro město stěžejní komoditou, která 
ovlivnila nejen jeho dějiny, ale zapsala se také do jeho vnější podoby. Je fenoménem Žatce 
a jeho okolí, kulturní plodinou, přítomnou nejen v konkrétních stavbách, ale i v urbanismu, 
veřejném prostoru a na město bezprostředně navazující krajině. 

Z pohledu obyvatel – oboustranně výhodná jsou setkání s veřejností, které uspořádává město 
Žatec. Lidé, kteří mají zájem o informace, se mohou dozvědět podrobnosti o připravovaných 
plánech a vedení města naopak může obdržet konkrétní podněty, které obyvatelé vnímají jako 
problematické.  

Ze strany návštěvníků města zaznívají pochvalné komentáře a návštěvníci se do města rádi 
vracejí. Zájmu pomáhají i různé akce, ale osvědčily se také společné vstupenky do památek, 
které zajišťují zvýhodněné vstupné. Projevuje se také zvyšující se kvalita průvodcovských 
služeb. 

Z pohledu podnikatelů lze uvést, že Žatec je město s velkým podnikatelským potenciálem, a to 
zejména z důvodu rozvíjející se průmyslové zóny Triangle, která je od města vzdálena 9 km. 

Reklama je v památkově chráněném území regulována formou závazných stanovisek a každé 
reklamní zařízení je posuzováno zcela individuálně pracovníky státní památkové péče, 
v souladu se zákonem o státní památkové péči.  

Jako významný počin regulace reklamy lze uvést vydání „Nařízení města Žatce o umístění 
reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu“, i zpracování materiálu: 
„Manuál dobré reklamy města Žatec“.  

 



                                                  
 
 

21 
 

Dále jako regulace zejména světelných reklam, lze uvést přijetí Obecně závazné vyhlášky 
„O regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her“. Tato vyhláška 
zakazuje provozování video-loterijních terminálů v městské památkové rezervaci a v části 
městské památkové zóny.  

Pro získání potřebných finančních prostředků Město Žatec hledá možnosti využití dotačních 
programů. Sponzorských darů město využívá zejména k financování kulturních 
a společenských akcí, rozvíjejících místní tradice. 

Ve Městě Žatec funguje vlastní „Fond regenerace Města Žatce“, který je určen na obnovu 
kulturních památek (jako podíl Města Žatec v Programu regenerace MPR a MPZ Žatec), ale 
také na obnovu vnějšího vzhledu nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, avšak leží 
v MPR nebo MPZ a dotvářejí historické prostředí. 

Město Žatec považuje poskytování příspěvků ze svého rozpočtu na obnovy nemovitostí, 
určujících charakter MPR a MPZ Žatec za důležitý nástroj péče o kulturní dědictví 
královského města Žatce.  

Cílem fondu je pomoc vlastníkům nemovitostí zachovat stavebně-historické, ale i umělecké 
a řemeslné hodnoty města, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města 
Žatce pro hodnotný život jeho obyvatel i návštěvníků. 
 

 
 
Schválil     Ing. Radim Laibl                       Datum      13.12.2022           

starosta města      

 

 

Podpis   
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Příloha: 

 

Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 

(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové 
náklady 
2022          

(v tis. Kč) 
včetně DPH

Z toho náklady 
na "památkové" 

práce                 
(v tis. Kč) 

včetně DPH

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH

1 dům č.p. 11
Repliky a repase výplní otvorů a další navazující 
práce

FO 1 212 1 194 597

2 dům č.p. 63
Výměna výplní otvorů v dvorním traktu a další 
navazující práce

FO 250 250 125

3 dům č.p. 71 Výměna oken, oprava fasády FO 5 464 5 464 2 732

4 dům č.p. 108
Restaurování barokních omítek a maleb v 
místnostech č. 1, 4, 5, 7, 8 a 9

FO 1 023 1 023 1 023

5 dům č.p. 126
Výměna střešní krytiny s vytvořením původních 
volských ok, oprava komínů, nátěr krovu, 
oplechování, okapy

Město 
Žatec

1 919 1 919 959

6 fara č.p. 133
Částečná výměna střešní krytiny, oprava krovu a 
výměna klempířských prvků - I. etapa

církev 1 096 1 096 548

7 dům č.p. 142 Obnova fasády, výměna výplní otvorů FO 4 787 4 787 2 393

8 dům č.p. 149 Výměna oken v 1. a 2. NP
Město 
Žatec

500 500 250

9 dům č.p. 171 Restaurování historických výmaleb v místnosti 1.03 FO 339 339 339

10 dům č.p. 189
Oprava fasády, repase a výměna oken, renovace 
vstupních vrat

FO 618 618 309

11 dům č.p. 200, rabínství
Výměna vrat bočního vstupu do objektu, oprava 
opěrné zdi

FO 850 850 425

18 058 18 040 9 700Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2022

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Městská památková rezervace Žatec
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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.  

 


