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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 
 

MPZ č. 2094 Náměšť nad Oslavou 

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. 

V letošním roce byla za podpory Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020 a 2021 

dokončena generální oprava barokního mostu přes řeku Oslavu. Jedná se o významnou 

kulturní památku a dominantu města Náměště nad Oslavou. 

 
Kamenný most s 20 barokními sochami je památkově nejvýznamnější mostní stavbou na Moravě.  

Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enkenvoirtu 

v roce 1737 na místě původního mostu, strženého povodní v roce 1706. Na návodní straně mostu jsou 

umístěny tři pamětní desky věnované jeho zakladateli. Stavbu dokončili další majitelé panství Kufštejnové. 

Ti v roce 1744 nechali most osadit kolekcí 20 barokních soch, která umocňuje jedinečnost této stavby. 

Určitou symbolikou jsou 4 sochy andělů, umístěné na konci zábradlí obou předmostí. Jsou to archanděl 

Gabriel, archanděl Michael, archanděl Rafael a anděl od nebeské brány. Andělé v křesťanské symbolice 

představují ochránce a strážce. Jejich rozmístění mělo být ochranou mostu i jeho uživatelů. Zda měl výběr 

dalších 16 soch světců nějaký symbolický důvod, nevíme. Autorem návrhů a snad i modelů těchto soch je 

Josef Winterhalder starší. Sám snad z pískovce vytesal 4 anděly a další 4 sochy světců. Zbývající sochy 

zhotovil Alexander Jelínek. Most je dlouhý 74,8 m a široký 8 m. Uprostřed mostu dosahuje mostovka výšku 

6,2 m nad říčním prahem. Most tvoří 7 klenebních oblouků o nestejné šíři. Středový oblouk má rozpětí 9,7 

metrů. Na mostu jsou osazeny kopie barokních soch. Opravené originály jsou uloženy v rozsáhlé gotické síni 

západního křídla zámku. 

 

V letech 1989 až 1992 byla provedena rekonstrukce mostu. Na překlenující kamenné oblouky byla umístěna 

železobetonová deska. Ta vlivem zatékání a střídání mrazových cyklů praskala a praskliny přecházely i do 

mostovky. Po této nezdařilé rekonstrukci bylo nutné zahájit přípravné projekční práce na novou opravu. 

V létě roku 2020 byly zahájeny práce na opravě historického silničního mostu se sochami – I. etapa. V rámci 

první etapy byly v roce 2020 provedeny především bourací práce a práce na opravě svrchní části mostu. V 

rámci druhé etapy byly v roce 2021 prováděny zbývající práce. Při dokončovacích pracích na stavebním díle 

panovaly nepříznivé klimatické podmínky. Z tohoto důvodu bylo mezi smluvními stranami ujednáno, že po 

zimním období bude provedena revizní prohlídka mostu, kde bude zhodnocen stav díla (především malby a 

omítek). Předání díla v rámci II. etapy proběhlo dne 15.12.2021. Do 31.5.2022 byly odstraněny všechny 

vady a nedodělky. 

 
Mezi další významné historické památky patří Kostel sv. Jana Křtitele, barokní špitálek sv. Anny s kaplí 

a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů náměšťského panství. V prostorách Staré radnice se také nachází 
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dvě stálé muzejní expozice – Síň náměšťského fotografa Ondřeje Knolla a Papírníkovu tiskárnu. 

 

 

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 MPZ Náměšť nad Oslavou se nachází celkem 13 nemovitých kulturních památek. Jedná se o tyto 

památky: 

1. Radnice 

2. Kostel sv. Jana Křtitele 

3. Ohradní zeď s vázami u kostela 

4. Kříž u kostela 

5. Pieta u kostela 

6. Fara 

7. Sousoší Nejsvětější trojice 

8. Silniční most se sochami 

9. Špitál 

10. Měšťanský dům 

11. Pohřební kaple Haugwitzů 

12. Přádelna – klášterní manufaktura 

13. Jízdárna 

 

Rozloha MPZ Náměšť nad Oslavou je cca 35,09 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. 

Na konci roku 2022 nebyly v havarijním stavu žádné kulturní památky na území MPZ. 

 

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. 

Všechny kulturní památky v MPZ jsou využívané nebo veřejně přístupné. 

 

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 byla dokončena generální oprava na kulturní památky - Silniční most se sochami  (rej. č. ÚSKP 

33115/7-2909). 

Byly provedeny komplexní opravy partií poprsních zdí mostu, které spočívaly v demontáži všech prvků nad 

úrovní mostovky. Ve vrcholu klemby bylo odstraněno stávající zkorodované a nefunkční odvodnění a bylo 

nahrazeno dvěma novými odvodnění v úžlabí vozovky. V rámci opravy proběhla rekonstrukce vozovkových 

vrstev. Stávající poprsní zídky byly odstraněny a nové poprsní zídky byly provedeny z cihelného zdiva. 

Kamenné zábradelní římsy a sokly soch byly sanovány a osazeny zpět, rozpadlé kusy byly nahrazeny novými. 

Historický silniční most je veřejně přístupný (vyjma silniční dopravy) a poskytuje pěší spojení historického 

středu města s jihovýchodní částí města Náměště. 

Generální oprava silničního mostu stála celkem 11.890.256,71 Kč. 

 

Na silničním mostu byly restaurovány sochy - sv. Floriána, sv. Pavla, sv. Františka z Asissi, sv. Jana 

Nepomuckého, sv. Anny a sv. Joachima. Obnova byly koncipována jako soubor konzervačních opatření, 

vedoucích k zamezení dalšího zhoršování stavu soch a ke zlepšení jejich prezentačních kvalit.  

Celkové finanční náklady na restaurování soch v roce 2022 byla 572.700,- Kč. V následujících létech 

proběhne restaurování zbylých deseti soch. 

 

Dále byla v roce 2022 provedena rekonstrukce historického dřevěného krovu I. etapa na budově Radnice 

č.p.100 (rej. č. ÚSKP: 45486/7-2906). 

Předmětem oprav byly stavební práce spočívající prakticky v úplné obnově krovu s tím, že se odstranily 

novodobé prvky a naopak doplnily prvky historické. Nová konstrukce vychází ze stávající, některé prvky jsou 

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


                                                  
 

 

3 

 

ze silnějších profilů v souladu se statickým výpočtem. V roce 2019 proběhla rekonstrukce západní části 

střechy. 

V současné době je v přízemí budovy infocentrum a dvě stálé expozice Městského muzea – Pamětní síň 

Ondřeje Knolla a Papírníkovu tiskárna. Ondřej Knoll byl mezinárodně uznávaný náměšťský fotograf. Jeho 

pamětní síň je zařízena jako fotoateliér z první poloviny 20. století a jsou zde vystavena některá jeho díla. 

V expozici tiskárna Viléma Papírníka jsou historické tiskařské stroje a nářadí a seznamuje návštěvníky 

s tradičními postupy v práci tiskaře. V patře budovy je základní umělecká škola a kanceláře městského 

kulturního střediska. 

V rámci první etapy budou v roce 2022 provedeny práce v minimální výši cca 2 700 000,- Kč. 

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.) 

U žádného objektu nedošlo 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. 

U žádného objektu nedošlo k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

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 současné době se dle názoru správy majetku města nenachází žádná budova přímo v havarijní stavu. U 

objektu - ohradní zeď s vázami u kostela, dochází vlivem působení klimatu k degradaci a částečnému rozpadu 

některých váz na kostelní zdi. 

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 byla provedena rehabilitace pláště (resp. přiblížení se historické podobě) domu Žerotínova, který 

se nachází v městské památkové zóně, naproti Špitálku. Došlo k úpravě rozmístění okenních otvorů na uliční 

fasádě, změně jejich proporcí a členění, navrácení původního klenutého průjezdu a také k provedení 

historizující fasády, místo stávající břizolitové. Dále došlo k výměně střešní krytiny, ošetření krovu s případnou 

výměnou jeho napadených částí, opravě komínových těles, výměně okapových žlabů a svodů. Také byl 

restaurován kamenný erb, který je umístěn na spojnici domů č.p. 112 a 113. 

Celkové finanční náklady byly ve výši 3.838.056,30 Kč. 

 

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

V MPZ nebyly v roce 2022 demolovány žádné budovy. 
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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. 

Městskou památkovou zónou protéká řeka Oslava. Jedná se o významný krajinný prvek. V roce 2016 byla v 

MPZ vybudována nábřežní cyklostezka - část 1 (celkové náklady ve výši 3.213.700,- Kč). Trasa 1. části 

cyklostezky (nábřežní promenády) začíná u historického barokního mostu a pokračuje kolem sportovního 

areálu Hájek, až k rozcestí před lávkou. V roce 2018 byla vybudována nábřežní cyklostezka - část 3 (celkové 

náklady ve výši 32.918.014,- Kč). Část 3. navazuje na trasy vybudované v předchozích etapách u barokního 

kamenného mostu pod Masarykovým náměstím a je vedena po pravém břehu řeky Oslavy směrem k místní 

části Červené domky. Ve spodní části okolí Špirkovy vily zároveň vniklo pěkné stanoviště pro posezení s 

výhledy na řeku, státní zámek, barokní most či industriální architekturu bývalé výrobny koberců. Nábřežní 

cyklostezka je napojena na cyklotrasu Mlynářské stezky, která vede z Nového Města na Moravě do Hardeggu 

v Rakousku. V současné době probíhá v okolí Špirkovy vily instalace atypického městského mobiliáře 

(síťového posezení, dřevěné terasy, dřevěných sedacích schodů (vln) a dřevěného lehátka) a instalace 

kovových plastik místního uměleckého kováře Pavla Tasovského. 

 

V MPZ Náměšť nad Oslavou se nachází dva menší veřejné parky. Park u Komenského náměstí se nachází 

mezi Základní školou Komenského a kostelem sv. Jana Křtitele. Druhý park se nachází u pohřební kaple 

Haugwitzů. Parky jsou udržované, veřejně přístupné a vybaveny standardním městským mobiliářem. Tyto 

parky budou v budoucnu předmětem revitalizace.  

 

Většina místních komunikací v MPZ je ve velmi dobrém stavu. Komunikace v centru města a na Masarykovo 

náměstí jsou z žulových kostek. V roce 2015 proběhla rekonstrukce ulice V. Nezvala (ulice mezi Špitálkem a 

pohřební kaplí Haugwitzů). 

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.) 

Městská památková zóna pokrývá především historický střed města a okolí státního zámku. Tyto lokality se 

v průběhu staletí staly významnými historickými památkami a vytváření specifické krajinné prvky. Střed 

města je formován především tokem řeky Oslavy. Státní zámek Náměšť nad Oslavou s přilehlými zahradami 

a blízkou zámeckou oborou (jedna z nejstarších v ČR) tvoří unikátní systém s velkou historickou, estetickou i 

ekologickou hodnotou. Na území MPZ se nenachází žádný velký znečišťovatel. 

V roce 2007 byla v lokalitě Hájek (vedle původní nevyhovující čistírny z roku 1967) vybudována nová 

čistírna odpadních vod. 

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 na území MPZ je vyhovující. Ve sledovaném období nedošlo k významných 

akcím. 

 

 

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 442             2022  439 

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

provozní dobu atp.? 

V městě Náměšť nad Oslavou je zřízeno turistické informační centrum (TIC). TIC Náměšť nad Oslavou je 

členem Asociace turistických informačních center ČR a je zařazeno do klasifikační třídy B.  

TIC poskytuje informace o celém regionu a přístupnosti jeho památkách, přírodních zajímavostí, kulturních 

akcí, sportovního vyžití a spoustu dalšího.  
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Otevírací doba TIC je  

1. května - 30. září  

po - pá 7:30 - 11:00, 11:30 - 16:00 hod. 

so - ne 9:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 hod.  

1. října - 30. dubna  

po - pá 7:30 - 11:00, 11:30 - 16:00 hod.  

 

 

K návštěvě Náměště nad Oslavou láká zejména velké množství památek, které je možné vidět v rámci 

Kulturní promenády - značené procházky s výkladem o pamětihodnostech města. 

Kulturní promenáda se skládá ze dvou okruhů (zámeckém a městském) a má celkem 11 zastavení. Kulturní 

promenádu tvoří sloupky se směrovkami k zajímavostem města a informační tabule o nejvýznamnějších 

kulturních památkách v Náměšti. Část kulturní promenády (v oblasti kolem zastavení č. 10 Schulzovy filtry) 

kopíruje trasu zeleně značené turistické stezky. Část kulturní promenády (v oblasti náměstí kolem zastavení č. 

9 Měšťanský dům, přes zastavení č.3 Barokní most, až po zastavení č.1 Klášterní manufaktura) kopíruje trasu 

žlutě značené turistické stezky. 

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 nebyly nově zpřístupněny žádné kulturní památky. 

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). 

Na území MPZ se nachází následující občanská vybavenost: 

• Sociální péče a služby. V ulici V. Nezvala se nachází Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou 

(poskytuje domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací službu, denní 

stacionář a sociálně terapeutickou dílnu). 

• Veřejná doprava. Na Masarykově náměstí se nachází velké veřejné parkoviště. U historického 

silničního mostu je zřízena zastávka autobusů. 

• Lékařská a zdravotní péče. V ulici Lipová se nachází soukromá ordinace dětské lékařky. 

• Školství a volnočasové aktivity. V historickém centru se nachází Základní škola Komenského, 

Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou, Městské kulturní středisko a 

farní společenství při kostele svatého Jana Křtitele. 

• Společenské a sportovní kluby. Na území MPZ působí a jsou aktivní např. tyto organizace a spolky - 

Automotoklub České republiky, Bikeklub Sokolisti, Český svaz žen, FC Náměšť nad Oslavou - 

Vícenice, Klub českých turistů, Kynologický klub, Moravský rybářský svaz, Náměšťská hokejová 

liga, Sbor dobrovolných hasičů, Šachový oddíl, Tělocvičná jednota Sokol Náměšť nad Oslavou, 

Tenis Náměšť n.Osl., TJ Náměšť nad Oslavou, Veteran enduro motokros klub, atd. 

• Ubytování a konference. V areálu firmy Habitat poskytuje firma Cett  ubytovací a konferenční 

služby. V areálu zámku je provozován Zámecký penzion. 

• Prodejny a provozovny. Na území MPZ se nachází široké spektrum prodejen a provozoven (např. 

lékárny, domácí potřeby, maloobchodní prodejny, řeznictví, drogerie, papírnictví, hračkárny, 

pohostinství, restaurace, cukrárny, atd.). 

 

Ve školním areálu Základní školy Komenského byla v roce 2018 nově postavená krytá tělocvična. Tělocvična 

slouží primárně pro hodiny tělesné výchovy pro žáky Základní školy Komenského. V odpoledních a 

večerních hodinách slouží tělocvična pro další volnočasové aktivity. 

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.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.vem-namest.org/
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Akce, které byly podpořeny v rámci Programu regenerace MPR a MPZ jsou zveřejněny na webových 

stránkách města v záložce investiční akce. Město dále informuje občany o realizovaných projektech 

v Náměšťských listech. 

 

https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=9980 

 

https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=8814 

 

 

 

 

 

 

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. 

V městě přímo nepůsobí občanská sdružení nebo spolky, které by se pouze zabývaly regenerací památek. Ve 

městě jsou aktivní místní spolky a sdružení (např. svaz žen, dobrovolní hasiči, spolek PRO/OKO, farní 

společenství, atd.), které občas pro svoje aktivity využívají objekty v městské památkové zóně.  

 

 

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 Náměšť nad Oslavou má bohatou hudební tradici. Náměšťský zámek je obklopen anglickým parkem a 

francouzskou zahradou s velkým množstvím zajímavých stromů a keřů. Ve francouzské zahradě najdeme 

zámecký altán s pěknou vyhlídkou na město. V areálu zámeckého parku se každý rok koná mezinárodní 

folkový festival – Folkové prázdniny. V zámecké knihovně se několikrát do roka pořádají zámecké koncerty. 

V areálu zámeckého parku byla v roce 2003 vybudována Galerie 12 manželů Tasovských. Je určena pro 

prodejní výstavy umělců různých oborů a je provozována sezónně, stejně jako zámek. V Galerii 12 probíhá 

také doprovodný program k Folkovým prázdninám - kovářská díla Pavla Tasovského. 

V kostele sv. Jana Křtitele se pořádají koncerty místní Základní umělecké školy a festival křesťanské hudby 

Náměšťfest. 

Mezi další hojně navštěvované akce, které se nachází na území MPZ, patří například Oživený zámek, 

Regionální olympiáda dětí a mládeže, divadelní představení pro děti i dospělé a nespočet dalších kulturních a 

sportovních událostí. 

 

 

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). 

Na opravě významných památkových objektů ve vlastnictví města Náměšť nad Oslavou se většinou nepodílí 

podnikatelská sféra. Výjimkou byla generální oprava silničního mostu. 

Na generální opravu kulturní památky - Silniční most se sochami  (rej. č. ÚSKP 33115/7-2909) v roce 2020 a 

2021 poskytla Nadace ČEZ a Skupina ČEZ finanční prostředky v celkové výši 1.980.000,- Kč. 

Na opravu kulturní památky - kostela sv. Jana Křtitele, který je ve vlastnictví farnosti Náměšť nad Oslavou 

přispívají soukromí dárci (finanční náklady nejsme schopni vyčíslit). 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=9980
https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=8814
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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 5 3 433 Do konce roku se může částka 

změnit. 

Z toho na území MPR nebo MPZ 5 3 433 Do konce roku se může částka 

změnit. 

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

  Nejsme schopni vyčíslit. 

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. 

 

2,12 % 162 122 

Stav k 30.11.2022 

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.) 

radnice č. p. 100, rejstř. č. ÚSKP 45486/7-2906 970 

  

  

  

  

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 

Nebyly získány jiné finanční prostředky   

   

   

   

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,/. 

V současné době je platné Úplné změní územního plánu Náměšť nad Oslavou po vydání změny č. 1. Územní 

plán Náměšť nad Oslavou - Změna č. 1 byl schválen zastupitelstvem města dne 8.12.2021. 

Základní informace (registrační list) jsou uvedeny zde: 

 

https://www.uur.cz/eupc/?obecKod=591211&orpNazev=N%C3%A1m%C4%9B%C5%A1%C5%A5+nad+O

slavou&krajNazev=Vyso%C4%8Dina&okresNazev=T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D 

 

Dále se pracuje na změně č.2. Územní plán Náměšť nad Oslavou - Změna č. 2 je ve fázi před veřejným 

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

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. 

Město Náměšť nad Oslavou nemá zpracovaný regulační plán MPZ anebo územní studii MPZ. 
 

 

 

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

datum jeho poslední aktualizace). 

Město Náměšť nad Oslavou má zpracovaný dokument - Program regenerace MPZ Náměšť nad Oslavou. 

Dokument byl schválen zastupitelstvem města dne 28.6.1995. Poslední aktualizace dokumentu proběhla dne 

31.12.2018. Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem - 27.2.2019. 

 

 

 

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

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

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

Město Náměšť nad Oslavou má zpracovaný dokument – Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou na 

období 2015 – 2020. Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou na období 2015 – 2020 schválilo 

zastupitelstvo města na jednání č. 5 dne 24. 6. 2015. Program rozvoje města společně s územním plánem tvoří 

hlavní strategické nástroje řízení rozvoje města. Nyní je platná Aktualizace č.4 Programu rozvoje města 

Náměšť nad Oslavou na období 2015 – 2022. Aktualizaci č.4 schválilo zastupitelstvo města na jednání č. 

15/2021 dne 8.12.2021. V současné době se připravuje nový Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou, 

který by měl být schválen v prvním čtvrtletí roku 2023. 

 

Program rozvoje města včetně všech aktualizací je uveden na stránkách města: 

https://www.namestnosl.cz/program%2Drozvoje%2Dmesta/d-3076/p1=2932 

 

 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
 

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

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

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

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

 

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

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

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

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
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Městský úřad Náměšť nad Oslavou klade velký důraz na harmonický rozvoj území spadajícího do 
městské památkové zóny (potažmo celého města). Hlavním cílem je, aby historický střed města a 
okolí zámku bylo příjemným místem pro život místních občanů a zároveň, aby byla zachována a 
dále přirozeně rozvíjena historická a kulturní hodnota památkových objektů. Dle názoru pracovníků 
městského úřadu se tento cíl daří naplňovat. Zpětná vazba od občanů a návštěvníků města je 
většinou kladná. Návštěvníci se do města rádi vracejí. 
 
Město se snaží regulovat reklamu na území MPZ a na veřejném prostranství. 
 
Město standardně nezískává finanční prostředky na obnovu kulturních památek na území MPZ 
prostřednictvím veřejných sbírek nebo sponzorských darů. Na generální opravu kulturní památky - 
Silniční most se sochami  (rej. č. ÚSKP 33115/7-2909) se povedlo získat v roce 2020 a 2021 od 
Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ finanční prostředky v celkové výši 1.980.000,- Kč. 
 
Město nemá zřízen vlastní fond na opravu kulturních památek a nepamátkových objektů. Opravy 
památek jsou financovány přímo z rozpočtu města. 

 

 
Schválil    ing. Jan Kotačka – starosta města                         Datum      14.12.2022           

 

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
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