
1 

 

 

 

Přihláška 

Do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
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Městská památková zóna Jevíčko 

 

Důvody pro podání přihlášky 

Zachovaný středověký půdorys města Jevíčka a přítomnost 

řady stavebních a sochařských památek vedlo k tomu, že 

centrum města bylo s účinností od 1. 11. 1990 prohlášeno 

městskou památkovou zónou (dále jen MPZ). Stalo se tak na 

základě Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných 

obcích Východočeského kraje schválené Plenárním zasedáním 

Východočeského krajského národního výboru v Hradci 

Králové dne 17. 10. 1990.  

Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. Založeno bylo lokátorem jménem Albero plánovitě 

po vzoru slezských měst, tedy s charakteristickým čtvercovým náměstím s ulicemi vybíhajícími do 

čtyř světových stran. Přesný rok, kdy město vzniklo, není dodnes znám (předpokládá se, že to bylo 

mezi roky 1223 – 1230). Přemysl Otakar II. nazývaný „král železný a zlatý“ se rozhodl povýšit 

Jevíčko na město královské s právem magdeburským (soudní pravomoc) a právem mílovým. Stalo 

se tak listinou vydanou dne 6. srpna 1258 na hradě Křivoklát. Výsady města potvrdil roku 1291 král 

Václav II., který zapsal Jevíčko jako věno své sestře Kunhutě, později abatyši svatojiřské. Město se 

tak stalo královským městem věnným. Jevíčko roku 1365 vykoupil markrabě Jan (bratr Karla IV.). 

Dne 6. července 1368 dostalo Jevíčko od markraběte Jana právo odúmrtní, což bylo pro město 

značným obohacením a vedlo k rozhodnutí zabezpečit Jevíčko opevněním. Z této doby také 

pravděpodobně pochází znak města, červenobíle šachovaná orlice v modrém poli. 

Jevíčko si práva královského města podrželo do roku 1499, poté se v jeho držení vystřídalo několik 

šlechtických rodů. Z doby založení města se zachoval středověký půdorys města ve tvaru okrouhlice 

s téměř čtvercovým náměstím o rozloze 14 850 m2 obklopeným pravidelnou sítí ulic. Středověká 

zástavba byla obehnána hradbami cca 1000 m dlouhými se čtyřmi branami orientovanými podle 

světových stran. Opevnění města bylo v místě západní brány posíleno hradební věží, zdaleka 

viditelnou dominantou města. Původně gotická věž byla na konci 16. století zvýšena na současných 

50, 5 m a nároží věže byly vyzdobeny renesančním rýsováním. Dochovaná část tohoto opevnění je 

kulturní památkou. K nejvýznamnějším památkám dále patří barokní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie přestavěný v barokním slohu v letech 1762 až 1766 a s ním sousedící bývalý augustiniánský 

klášter založený pravděpodobně již v roce 1370 moravským markrabětem Janem. Při výčtu 

významných dominant nesmíme dále opomenout budovu zámečku, který byl jako renesanční tvrz 

postaven v letech 1559 až 1569 Prokopem Podstatským z Prusínovic a jeho synem Jetřichem. 

Významnou kulturní památkou patřící městu Jevíčku je taktéž obnovená rumpálová studna hluboká 

70 m v osadě Mařín. V roce 2008 Jevíčko oslavilo 750 let od povýšení na město královské. 

 

Město Jevíčko má pozoruhodnou urbanistickou strukturu. Zajímavostí 

města je do dnešních dnů zachovaný středověký půdorys ve tvaru 

okrouhlice, který je v České republice jediný. Elipsovitý půdorys města 

protínají dvě kolmé osy, z nichž severojižní probíhá městem a středem 

náměstí v přímce, západovýchodní se za branami dělí na podružných 

trojúhelníkových náměstích (Komenského náměstí, Malé náměstí) 

do dvojice souběžných ulic, vymezujících severní a jižní frontu hlavního 
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náměstí. Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím o rozloze 14 850 m
2
. Podoba půdorysu se 

od založení města prakticky nezměnila. Teprve od 90. let 19. století a zvláště ve 20. a 30. letech 20. 

století se město poněkud rozšířilo podél západní a severní silnice, tedy mimo MPZ. Historické jádro 

včetně předměstského okruhu nebylo z hlediska kompozice hmot výrazněji narušeno. Vzhled většiny 

domů však byl v minulém půlstoletí poškozen hromadnou výměnou okenních otvorů za trojdílná 

okna a odstraněním štukového členění.  

 

 

Letecký snímek města Jevíčka ze srpna roku 2015 

Za nejvýznamnější investiční akci provedenou v posledních letech, jejíž konečná podoba zvýšila 

reprezentativní úroveň města a současně zlepšila technickou infrastrukturu dotčeného prostoru, lze 

považovat projekt „Revitalizace Palackého náměstí“. 

 

Dnes v Jevíčku žije 2805 obyvatel (stav k 1. 1. 2016). Jedná se o malebné město v oblasti nazývané 

Malá Haná. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce v délce cca 25 km a 

v šířce 3 až 5 km. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, která 

geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské vrchoviny.  

 

V roce 1994 město Jevíčko podalo přihlášku do Programu regenerace MPZ. Město má aktuálně 

schválen Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020 zahrnuje 

požadavky Města Jevíčko na postupnou obnovu MPZ, zohledňuje územně plánovací dokumentaci 

města, strategický plán a další odborné dokumentace. 

 

Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2015 

Následující tabulka dokumentuje využití státní finanční podpory z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón za období 2008 – 2015, přičemž u některých 

kulturních památek byly akce obnovy rozděleny do několika etap. V uvedeném období činila celková 

výše finanční podpory z Ministerstva kultury ČR částku 6 233 000 Kč (celkové náklady dosahovaly 

výše 13 523 296 Kč). 
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Tab.: Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2016 

 

Kulturní památka 

a její umístění 
Akce obnovy 

Jednotlivé podíly (v Kč) 
Celkové 

náklady (v Kč) 

vlastník město dotace  

Rok 2008 

zámek, 
U Zámečku čp. 451 

výměna střešní krytiny, 

klempířských prvků, 

hromosvodu, oprava vikýřů 

město 1 116 000 1 156 000 2 322 000 

Dům čp. 15  obnova nátěru uliční fasády 
40 000 

(AVZO) 
9 800 49 000 98  800 

celkem 40 000 1 121 400 1 205 000 2 420 800 

Rok 2009 

zámek, 
U Zámečku čp. 451 

výměna oken, oprava 

omítek sálu, malba chodeb a 

sálu 

město 660 000 500 000 1 160 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

oprava vnějších a vnitřních 

omítek, výměna dlažby 

v chodbě, izolace zdiva, 

nátěr fasády 

město 700 000 682 000 1 382 000 

Hradby úsek „E“ 
oprava hradeb za domy  

čp. 315, 771, 159   
město 519 000 250 000 769 000 

kašna, 
Palackého nám. 

restaurování střední části město 615 25 000 25 615 

kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, 

ul. Kostelní 

restaurování ostění vstupu 150 0 38 000 38 150 

celkem 150 1 879 615 1 495 000 3 374 765 

Rok 2010 

sýpka, 
ul. K. H. Borovského 

oprava střechy, oprava 

tesařských konstrukcí 
město 737 000 553 000 1 290 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

západní strana − výměna 

oken, oprava omítek, 

izolace zdiva, odvodnění 

město 599 000 348 000 947 000 

socha sv. Mikuláše 
Tolentinského, 
Komenského nám. 

restaurování sochy město 630 80 000 80 630 

celkem 1 336 630  981 000 2 317 630 

Rok 2011 

synagoga, 
ul. Soudní 

výměna oken město 187 000 185 000 372 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

severní strana − oprava 

omítek, izolace zdiva 
město 261 000 255 000 516 000 

kašna, 
Palackého nám. 

restaurování kašny město 187 000 185 000 372 000 

celkem 635 000 625 000 1 260 000 
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Rok 2012 

sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice, 
ul. Třebovská 

restaurovaní sloupu město 3 000 115 000 118 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

severní strana – oprava 

omítek, izolace zdiva 

34 000 

(ŘKF Jevíčko) 
70 000 210 000 314 000 

synagoga,  
ul. Soudní 

výměna parketové podlahy město 529 000 340 000 869 000 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

výměna oken a dveří 

v přízemí 
město 87 000 80 000 167 000 

celkem 34 000 689 000 745 000 1 468 000 

Rok 2013 

synagoga, 

ul. Soudní 
výměna vchodových dveří město 34 160 32 000 66 160 

synagoga, 

ul. Soudní 

obnova východní a severní 

fasády 
město 189 543 180 000 369 543 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

obnova východní fasády 

po úroveň patrové římsy 
město 186 665 180 000 366 665 

celkem 410 368  392 000 802 368 

Rok 2014 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

oprava průjezdu 

do dvorního traktu 
město 144 000 81 000 225 000 

sloup sv. Jana 

Nepomuckého, 

Palackého nám. 

restaurování sloupu  město 91 000 309 000 400 000 

celkem 235 000 390 000 625 000 

Rok 2015 

sýpka, 

K. H. Borovského 

úprava omítek a střechy nad 

schodištěm budovy 
město 854 733 400 000 1 254 733 

celkem 854 733 400 000 1 254 733 

Rok 2016 

Sýpka, 
K.H.Borovského 

Restaurování vstupních 

dveří do sýpky 
město 7 350 59 000 66 350 

Sýpka, 
K.H.Borovského 

Obnova vstupního 

dřevěného oboustranného 

schodiště na sýpce 
město 41 838 28 000 69 838 

Klášter, 
Soudní čp. 51 

výměna otvorových prvků 

na západním křídle kláštera 

do dvora 
město 269 196 250 000 519 196 

Klášter, 
Soudní čp. 51 

Obnova fasády na západním 

křídle kláštera do dvora 
město 165 855 155 000 320 865 

Klášter, 
Soudní čp. 51 

Obnova fasády na severním 

a východním křídle kláštera 
město 225 013 185 000 410 013 
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 Klášter , 
Soudní čp. 51 

Restaurování portálu město 4 500 53 000 57 500 

Městská věž 
Restaurování erbů na 

městské věži 
město 7 500 73 000 80 500 

Městská věž 
oprava teracového soklu na 

městské věži 
město 60 500 54 000 114 500 

Sýpka, 
K.H.Borovského 

Obnova otvorových prvků 

pod schodištěm na sýpce 
město 109 684 71 000 180 684 

celkem 891 436 928 000 1 819 446 

 

V loňském roce získala KP sýpka v kategorii rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH cenu za nejlepší 

projekt a realizaci obnovy - Památka roku 2015 v rámci Pardubického kraje roku 2015. 
 

Fotografie obnovené sýpky 

 

Město Jevíčko pravidelně vynakládá finanční prostředky do 

rekonstrukcí v MPZ. Většina objektů je v soukromém 

vlastnictví, přesto však je snahou obnovit původní ráz 

nemovitostí. Město roku 2013 zřídilo Fond rozvoje bydlení, 

který je mimo jiné využíván k obnově fasád a oken v MPZ. 

Nejrozsáhlejší památkou města je augustiniánský klášter, který 

město systematicky obnovuje mnoho let. V objektu sídlí 

muzeum, obřadní síň a dále je využíván k bydlení.  

Město Jevíčko je velmi činorodé, mnozí z obyvatel zde prožijí celý život a mají upřímný zájem se 

spolupodílet na rozvoji města. Výsledkem je fakt, že je zde kladen velký důraz na aktivní život v 

upraveném a krásném městě. Město pořádá mnoho akcí, má mnoho památek, jejichž počtem 

převyšuje mnohá větší města. Proto se domníváme, že do této soutěže právem patříme. 

 

 

A. Péče o kulturní památky v MPZ 

 

V uplynulých letech se stav objektů v MPZ města Jevíčka značně změnil. Vedení města se 

prostřednictvím dotací z Programu regenerace Ministerstva kultury České republiky více než 20 let 

systematicky věnuje památkám. Není mnoho měst velikosti Jevíčka, které se mohou pochlubit 

takovým množstvím nemovitých a sakrálních památek v celkovém počtu 28. 

 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 

2016. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

 

Na území Městské památkové zóny Jevíčko o rozloze 20,14 ha se nachází 16 nemovitých kulturních 

památek, z toho je 12 ve vlastnictví města. 
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Tab.: Nemovité kulturní památky nacházející se v MPZ Jevíčko 

Číslo rejstříku 

ÚSKP: 

Vlastník: Památka: Zapsáno 

památkou:  

Ulice, nám. 

/umístění: 

čp.: Sídelní  

útvar: 

38134/6-3065 ŘKF 

Jevíčko 

kostel Nanebevzetí  

Panny Marie 

3. 5. 1958 ul. Kostelní   Jevíčko 

10356/6-5655 Město 

Jevíčko 

synagoga 4. 11. 1993 Soudní   Jevíčko 

23275/6-3067 Město 

Jevíčko 

městské opevnění 3. 5. 1958 Komenského nám.   Jevíčko 

35276/6-3076 Město 

Jevíčko 

socha sv. Anny 3. 5. 1958 křižovatka ulic 

Svitavské a Okružní 

  Jevíčko 

31955/6-3073 Město 

Jevíčko 

socha sv. Jana 

Nepomuckého 

3. 5. 1958 Palackého nám.   Jevíčko 

30876/6-3081 Město 

Jevíčko 

socha sv. Mikuláše 

Tolentinského 

3. 5. 1958 Komenského nám.   Jevíčko 

47028/6-3074 Město 

Jevíčko 

sloup se sousoším 

Piety - morový sloup 

3. 5. 1958 Palackého nám.,  

před čp. 20 

  Jevíčko 

16878/6-5218 Město 

Jevíčko 

pomník obětem 

fašismu 

3. 5. 1958 park na Komenského 

nám. 

  Jevíčko 

103718 Město 

Jevíčko 

sýpka 11. 9. 2009  K. H. Borovského   Jevíčko 

51024/6-6197 Město 

Jevíčko 

kašna 4. 7. 2001 Palackého nám.   Jevíčko 

33868/6-4335 AVZO městský dům 3. 5. 1958 Palackého nám. čp. 15 Jevíčko 

15262/6-3069 Město 

Jevíčko 

klášter augustiniánský 3. 5. 1958 ul. Soudní, 

Komenského nám. 

čp. 51, 

čp. 167 

Jevíčko 

10867/6-5874 Město 

Jevíčko 

městský dům, z toho 

jen: hmota a vnější 

vzhled 

10. 8. 1995 Třebovská čp. 71 Jevíčko 

27019/6-3083 Pavel 

Staněk 

městský dům - bývalá 

koželužna 

3. 5. 1958 Olomoucká čp. 224 Jevíčko 

11344/6-5938 Židovská 

obec 

v Praze 

chudobinec židovský, 

Azyl 

15. 7. 1996 Okružní ul. čp. 269 Jevíčko 

17222/6-3064 Město 

Jevíčko 

zámek 3. 5. 1958 U Zámečku čp. 451 Jevíčko 

 

Dalších 12 kulturních památek, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, je 

umístěno mimo Městskou památkovou zónu Jevíčko. 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 v havarijním 

stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

Ke konci roku není na území MPZ Jevíčko žádný objekt v havarijním stavu. 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 nevyužívané 

s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

Na území MPZ nejsou žádné nevyužívané objekty. 
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A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

V roce 2016 byly prováděny opravy těchto objektů: 

- Augustiniánský klášter, Komenského nám. 167, ul. Soudní 51 – oprava fasády na západní a 

severovýchodní straně kláštera, vjezdový portál kláštera, výměna oken prelatury na západní straně. 

V objektu se nachází městské muzeum, obřadní síň a byty. 

- Sýpka, K. H. Borovského, Jevíčko – oprava a restaurování dveří nad schodištěm, výměna vrat a 

dvířek pod schodištěm a schodiště sýpky. Objekt je využíván pro kulturní akce. Památka 

Pardubického kraje roku 2015. 

- Městská věž, Komenského nám. - restaurování soklové části věže a erbů městské věže. V objektu 

se konají komentované prohlídky.  

K nejvýznamnějším památkám z pohledu historické hodnoty, ale i 

náročnosti finanční a časové, bezesporu patří augustiniánský klášter. Jeho 

rekonstrukce započala v roce 2009 a byla rozvržena do několika etap. 

Během let byly provedeny následující práce: výměna oken, izolace 

obvodového zdiva, vnější omítky včetně nátěru, oprava dvorního traktu a 

vjezdového portálu. V příštím roce budou práce na klášteře nadále 

pokračovat opravou fasády na prelatuře – její farní části. 

 

 

 

 

 

 
 

Realizace obnovy fasády (vč. výměny zbývajících oken) na východní a západní části prelatury 

v r. 2016: 
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     Prelatura po obnově východního a západního křídla v r. 2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurování vjezdového portálu v r. 2016:  
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Další památkou obnovovanou po etapách je budova barokní 

sýpky. V roce 2010 byla provedena obnova střechy celkovým 

nákladem 1.290.000 Kč (z toho dotace MK 553.000 Kč) v roce 

2015 vnější fasády a zastřešení nad schodištěm celkovým 

nákladem 1.254.733 Kč (z toho dotace MK 400.000 Kč). V 

objektu jsou pořádány kulturní a výstavní akce, mimo jiné i 

tradiční Dny evropského dědictví. V roce 2015 byla při této 

příležitosti nově opravená sýpka slavnostně otevřena. V jejích 

prostorách byla instalovaná výstava nazvaná „Cechy v 

Jevíčku a okolí“. 

 

Obnova vstupního oboustranného schodiště do sýpky v r. 2016: 
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Vstupní dvoukřídlé dveře do sýpky z roku 1753 před a po restaurování v r. 2016: 
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Restaurování soklové části městské věže vč. erbů na jejím vnějším plášti v r. 2016: 
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Velmi významnou kulturní památkou města mimo MPZ je obnovená 70 m 

hluboká rumpálová studna Mařín (mimo MPZ), rekonstrukce byla 

dokončena v roce 2011 nákladem 800 tisíc Kč, za podpory Ministerstva 

kultury a Pardubického kraje. 

  

 

 

 

 

 

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 ke zrušení prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 

 

U žádného objektu nebylo zrušeno prohlášení za kulturní památku. 

 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 

anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

Žádný objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
 

Město i ostatní vlastníci budov v městské památkové zóně vynakládají nemalé finanční prostředky 

k regeneraci svých objektů a technické a dopravní infrastruktury. Správní orgán vyvíjí v mezích 

zákonných možností intenzivní snahu o udržení a obnovu přesvědčivého historického charakteru 

MPZ. 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2016 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. 

 

Žádný objekt v MPZ není ke konci roku 2016 v havarijním stavu. 

 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Oprava střešní konstrukce Městského úřadu – výměna krovů a 

střešní krytiny (vlastník město)  

Oprava úžlabí střechy ZŠ Jevíčko (vlastník město) 

Obnova fasády (průčelí) bytového domu č. p. 36 na Palackého 

náměstí (soukromý vlastník) 

 

 
Fotografie z realizace opravy střechy budovy MěÚ na Palackého nám. 
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B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2016 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní 

budovy, atd./. 

 

V roce 2016 byl demolován rodinný dům na ulici Okružní IV. čp. 311. Majitel zde plánuje postavit 

nový objekt určený k bydlení. 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 

 

Od začátku 90. let minulého století město vynakládá prostředky na zlepšení dopravní a technické 

infrastruktury. Tento proces stále probíhá, důkazem jsou nové ulice s vyhovující kanalizaci, opravy 

vozovek a chodníků, údržba a revitalizace městské zeleně a revitalizované parky.  

 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ do roku 2016 a 

uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty ke zlepšení stavu. 

V současné době neustále probíhají práce na zvelebení veřejných prostranství a parků. Město v 

hojném počtu využívá pracovníky vedené na úřadu práce v rámci programu veřejně prospěšných 

prací. Mimo jiné proto se daří udržovat město čisté a upravené. Existující plochy plně slouží 

obyvatelům a návštěvníkům města. 

Nejvýznamnější akce v letech 2006 – 2016: 

- revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku – západní části, včetně povrchů, výsadby a mobiliáře 

- vyřešení autobusového nádraží a vybudování veřejných toalet 

- ve spolupráci s Pardubickým krajem první etapa opravy ulice Okružní II vč. inženýrských sítí a 

chodníků 

- vybudování Městského památkového okruhu s 8 zastaveními umístěnými na významných místech 

- realizace bezdrátového rozhlasu v rámci projektu protipovodňového výstražného systému města  

- obnova rajského dvora v augustiniánském klášteře do podoby klášterní zahrady 

- nová výsadba jírovce červeného u budovy ZŠ na ul. U Zámečku 

- údržba sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí  

- úprava parku u Zámečku, instalace herních prvků 

- obnova chodníků na ulici Okružní I s propojením do ulice Svitavské 

- výsadba zeleně na ulici Třebovská a Svitavská 

- rekonstrukce ulice Okružní IV, včetně inženýrských sítí, veřejného osvětlení a povrchů  

- vybudování literární stezky Putování za Krchomilkou se 7 zastaveními  

- vybudování odstavného parkoviště na ul. K. H. Borovského 

- umístění herních prvků v Panském dvoře u ZŠ 

 

 

Mezi nejvýznamnější akce patří Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku. Projekt obsahuje 

komplexní rekonstrukci inženýrských sítí a infrastruktury v prostoru Palackého náměstí v Jevíčku, 

nové dispoziční a dopravní uspořádání prostoru, výměnu všech povrchů, novou zeleň, drobnou 

architekturu a mobiliář. Dále pak přístavbu městského úřadu a přestavbu stávajících garáží ve 

dvoře úřadu na veřejné záchody.  

Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku byla rozdělena na tři etapy (stavby): 

1. obnova západní části náměstí a dostavba objektu městského úřadu, 

2. vyřešení autobusového nádraží a vybudování veřejných toalet, 
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3. obnova východní části náměstí.  

Dne 17. 3. 2010 došlo k předání staveniště firmě Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., čímž byla stavba 

oficiálně zahájena. Stavební práce prvních dvou etap byly dokončeny v srpnu 2011. Dílo bylo 

předáno dodavatelem stavby v září 2011. Celkové náklady činily 38 632 tis. Kč, z toho dotace 

19 159 tis. Kč. Na revitalizaci prvních dvou etap Palackého náměstí získalo Město Jevíčko dotaci z 

Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

 

Fotografie z dokončení prvních dvou etap revitalizace náměstí: 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce jsme zahájili přípravné práce další etapy úpravy plochy u Zámečku. Kromě nové 

výsadby zde bude umístěn památník obětem I. světové války a pítko. Taktéž připravujeme kompletní 

rekonstrukci ulic Soudní a Růžové a parkové úpravy v ploše veřejné zeleně pod bývalým 

augustiniánským klášterem. Sběrna kovošrotu na ul. Okružní bude přemístěna mimo MPZ Jevíčko. 

Naše městské muzeum se v budoucnu dočká nových větších prostor v klášteře. 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty ke zlepšení 

stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a 

dobrovolníků, atd./. 

Město Jevíčko nepatří mezi sídla s vysokou koncentrací průmyslu a dopravní infrastruktury, proto 

by se dalo předpokládat čistší prostředí než v jiných částech kraje nebo ČR. Centrem města a 

centrem MPZ ovšem prochází silnice II. Třídy, způsobující řadu rizik (hluk, vibrace, exhalace).      

V rámci platného ÚP Jevíčko je navržena přeložka silnice II/372 mimo území MPZ (východní 

obchvat města).  

 

Ve městě dochází k pravidelné údržbě a péči o veřejnou zeleň (bezpečnostní prořezávka 

problémových stromů, ošetřování, kácení a provádění náhradní výsadby). Žádný památný strom se 

v současné době na území města nevyskytuje, avšak v historickém jádru města se nachází 2 lípy s 

charakterem blízkým památným stromům. Jejich hodnota spočívá nikoliv pouze v přírodní povaze, 

ale také v historickém, kulturním a společenském aspektu. Další 2 hodnotné lípy jsou vysázeny po 

stranách sochy sv. Mikuláše Tolentinského na Komenského náměstí. 

 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2016 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2006 - 2016 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení, atd./. 
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Centrum města je napojeno na kanalizační stoku, která veškeré odpadní vody odvádí do čistírny 

odpadních vod. Do městské památkové zóny je zavedena vodovodní, plynová a elektrická síť. 

Technická infrastruktura na území vlastní MPZ zasluhuje zejména v úseku ulic Kostelní, Soudní, 

Růžová, Komenského náměstí a Horní Farní zásadní rekonstrukci. V těchto lokalitách jsou řešeny 

občasné poruchy a nedostatečná kapacita kanalizace, která se projevuje např. při přívalových 

deštích zatopením sklepních prostor původní zástavby. Město má některé tyto úseky zmapovány díky 

kamerovým zkouškám a nelze je ještě považovat za úplně kritické. V ulicích Soudní a Růžová je v 

příštím roce 2017 naplánovaná rekonstrukce. Mezi nevýznamnější plánované investiční akce v MPZ 

patří: vybudování sociálního zázemí v objektu bývalých chlévů v Panském dvoře, přístavba, 

nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Jevíčko, stavební úpravy budovy kina ASTRA 

Jevíčko, stavební úpravy objektu bývalého PBH na ulici Barvířská čp. 560 a zateplení bytového 

domu Křivánkova 98. 

 

Hlavní investiční akce na infrastruktuře v MPZ v letech 2006 – 2016: 

- revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku – západní části 

vč. inženýrských sítí 

- ve spolupráci s Pardubickým krajem první etapa opravy 

ulice Okružní II vč. inženýrských sítí  

- ve spolupráci s Pardubickým krajem rekonstrukce ulice 

Okružní IV včetně inženýrských sítí  

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

Město se neustále snaží zlepšovat informační systém a orientaci pro návštěvníky města. V letošním 

roce byly instalovány nové uliční cedule, každý návštěvník Turistického informačního centra (dále 

jen TIC) obdrží zdarma mapu města. Na facebookových a webových stránkách města 

www.jevicko.cz získá veškeré informace o dění ve městě a o památkách. Městem prochází dvě 

cyklotrasy střední obtížnosti, které návštěvníky odkazují na turistické cíle a okolí. V centru města se 

sbíhají tři pěší značené trasy. V roce 2008 v rámci oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město 

královské, byl zřízen Městský památkový okruh. V roce 2016 vznikla nová literární stezka Putování 

za Krchomilkou. Naučná stezka Bělásek s 9 informačními tabulemi vede z Jevíčka do Bělé u 

Jevíčka. 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MPR nebo v MPZ cca 1010 

  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MPR nebo v MPZ cca 980 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 

Turistické informační centrum sídlí na Palackého nám. 1 v přízemí budovy městského úřadu. V roce 

2007 bylo TIC Jevíčko zařazeno mezi certifikované TIC Pardubického kraje a v roce 2013 vstoupilo 

do Asociace turistických asociačních center, kde bylo dle jednotné klasifikace zařazeno do 

kategorie B. V letní sezóně je TIC otevřeno 55 hodin týdně (pondělí-neděle), mimo sezónu 52,5 

hodin týdně (pondělí-sobotu). Turistické informační centrum pravidelně aktualizuje data na 

turistickém portále www.vychodni-cechy.info a poskytuje široké spektrum služeb pro turisty a 

návštěvníky zejména: 

http://www.jevicko.cz/
http://www.vychodni-cechy.info/
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- poskytování informací o turistických atraktivitách, ubytovacích, stravovacích a dopravních                      

možnostech, 

 - informování o příležitostech k rekreaci a sportovnímu vyžití, 

- informování o kulturních, společenských, sportovních akcích, 

- prodej upomínkových předmětů, pohledů, publikací a map, 

- předprodej vstupenek, 

- přístup k internetu, 

- kopírování, faxování, skenování a laminování. 

 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 

Zpřístupněné kulturní památky veřejnosti v roce 2016: 

 

 Městské muzeum – Komenského náměstí 167 (přístupné každou středu, v letní sezóně denně) 

 Městská věž – Komenského náměstí (přístupná v letní sezóně denně a v případě zájmu) 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ulice Kostelní (přístupný v případě zájmu) 

 Synagoga – ulice Soudní (přístupná v případě zájmu) 

   Rumpálová studna – na návsi v Maříně (přístupná ve Dnech evropského dědictví) 

   Sýpka – ulice K. H. Borovského (přístupná ve Dnech evropského dědictví a Jevíčkovění) 

V rámci Dnů evropského dědictví 2016 probíhaly ve městě Jevíčko doprovodné akce. V synagoze se 

konala výstava fotografií, zachycujících město a okolí. Dne 10. 9. 2016 proběhl noční pochod po 

památkách města, obohacený o netradičně pojatý výklad. Záměrem bylo přiblížit návštěvníkům 

město jiným způsobem, než jsou zvyklí. V měsíci červnu probíhá každoročně ve městě a okolí akce 

Jevíčkovění. Jedná se kulturní akci, která jako zázemí využívá některé kulturní památky v MPZ. 

Jedná se např. o rajský dvůr v augustiánském klášteře, barokní sýpku a synagogu. Mimo MPZ se 

koná koncert v kulturní památce kostel sv. Bartoloměje. 

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/.  

 Počet  obyvatel v městské památkové zóně se mírně snížil. Je to dáno celkovým mírným 

poklesem obyvatelstva města, který zaznamenáváme několik minulých let. Nepřetržitě probíhá 

trend pomoci vlastníkům nemovitostí s jejich rekonstrukcemi a zkvalitňováním a rozšiřováním 

služeb a obchodů v MPZ.  

 Obchodní síť kolísá v závislosti na poptávce. Využití mnohých provozoven není v mnohých 

případech stabilní. Ve městě působí provozovna PENNY Market znamenající mírný odliv 

zákazníků z centra. Centrum města je dobře dostupné, parkoviště je přímo v centru města na 

Palackého náměstí.  

 Přímo v památkové zóně je několik soukromých zdravotnických zařízení, základní škola, 

gymnázium se sportovním zařízením (tělocvičny, venkovní hřiště), které jsou běžně užívány i 

veřejností. Dále se zde v objektu zámečku nachází Základní umělecká škola s městskou 

knihovnou. Je zde objekt kina, využívaného pro kulturní akce.  V zájmu zlepšení úrovně bydlení, 

životního prostředí a vzhledu města vytvořilo město Fond rozvoje bydlení, který slouží mimo 

jiné na zvelebení bytových objektů v MPZ. Nabídka pracovních míst na tomto území je 

specifická. Zahrnuje především obchody a služby (městský úřad, školy, pošta, knihovna, banky 

aj.). V místě jsou dva domy s pečovatelskou službou.  
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 - restaurace          5 

 - hotely           3 

 - obchody s potravinami,         4 

 - drogerie,           1 

 - obuv,           1 

 - oděvy,           6 

 - papírnictví,          3 

 - knihkupectví,          1 

 - občerstvení (lahůdky, cukrárny),       3 

 - lékárny,           1 

 - zdravotnická zařízení (počet ordinací),       3 

 - školy základní,          1 

 - pošta,           1 

 - knihovna,          1 

 - kino (kryté)          1 

 

 

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 /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. 

 

Program regenerace je propagován na webových stránkách města  www.jevicko.cz a v Jevíčském 

zpravodaji, který město vydává každý měsíc. Zde jsou prezentovány aktuální informace z dění ve 

městě a dále jsou zde např. informace o historii a památkách města. Zpravodaj je distribuován 

zdarma všem občanům města. Čtvrtletně jsou vydávány Iniciály – literární a vlastivědný čtvrtletník 

Jevíčského zpravodaje. Kromě webových stránek město využívá v dnešní moderní době i  facebook.  

Město pravidelně přispívá s informacemi o péči o památky do Svitavského deníku. Veškeré 

dokumenty k regeneraci (program a jeho aktualizace, anketní dotazník a činnost pracovní skupiny) 

jsou zveřejněny na webu v odkazu „Péče o památky v MPZ“.  

Návštěvníci města se mohou o konaných akcích informovat taktéž na webových stránkách nebo 

přímo v informačním centru, kde kromě informací mohou získat propagační materiály k Městskému 

památkovému okruhu a literární stezce Putování za Krchomilkou. 

Momentálně připravujeme katalog památek (volné listy), kde budou prezentované jednotlivé 

kulturní památky města. Město Jevíčko se pravidelně účastní na veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour v Brně. 

 

E. Společenský život: 

 

Ve městě Jevíčku je dostatek možností využití volného času, a to jak v kultuře, sportu či jiných 

oblastech. Pořádá se zde řada kulturních akcí. 

Ačkoli již není v provozu městské kino Astra, zajišťují řadu akcí kromě samotného města spolky či 

jiné dobrovolné organizace. Ve městě či jeho okolí je řada vhodných míst pro pořádání akcí. Během 

roku je pořádáno několik významných akcí, které jsou finančně podporovány Pardubickým krajem. 

Město podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity grantovými příspěvky v rámci 

schváleného grantového systému, v rámci kterého je každoročně rozděleno cca. 600 tis. Kč. 

 

http://www.jevicko.cz/
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Tab.: Přehled grantů poskytnutých Pardubickým krajem na podporu kulturních aktivit 

Rok Žadatel Název projektu/účel 
Požadováno 

v Kč 

Grant Pk 

v Kč 

2016 Město Jevíčko 

Jevíčkovění 2016 39 000 

25 000 Festival mládežnických dechových orchestrů 33 000 

Muzeum 45 000 

2015 Město Jevíčko Jevíčkovění 2015 27 000 10 000 

2012 Ze Zámečku do světa Přehlídka pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“ 58 200 15 000 

2011 Město Jevíčko 
Festival mládežnických dechových orchestrů 40 000 

20 000 
Malohanácký harmonikář 15 000 

2010 Město Jevíčko 
Festival mládežnických dechových orchestrů 35 000 

20 000 
Malohanácký harmonikář 21 000 

2009 Město Jevíčko 
Festival mládežnických dechových orchestrů 40 000 10 000 

Malohanácký harmonikář 18 000  5 000 

Celkem za období 2009 – 2016  105 000 

 

 

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 2016. 

 

Na území města působí mnoho spolků a sdružení, které svou činností podporují a prezentují město. 

Pro pořádání akcí město a spolky hojně využívají objekty v MPZ. Mezi nejvýznamnější patří: 

 
 

- Cantilo Jevíčko (klasický sborový repertoár, úpravy lidových písní, populární a jazzové skladby, 

organizátor a účastník přehlídky pěveckých souborů Okolo Jevíčka) 

- Schola Jevíčko (pěvecký sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie) 

- Dechový orchestr žáků ZUŠ Jevíčko 

- Etien Band – vítěz celorepublikového kola souborů ZUŠ 

- Frontmen – rocková kapela, její známost dávno přesáhla hranice města 

- Kázeň - country 

- Ze Zámečku do světa o.s. - úspěšné mažoretky vedené mistryní Evropy Kateřinou Felnerovou 

- MAS Moravskotřebovska a Jevíčska – podpora regionu a města 

 

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./. 
 

Přehled akcí v roce 2016 pořádané městem a spolky rozvíjející místní tradice: 

- Jevíčská pouť – tři dny kultury a tradicí, pouťové trhy, vystoupení místních i pozvaných zpěváků a 

kapel 

- otevření nové literární stezky Putování za Krchomilkou – vychází z knihy Milana Valenty 

Muřinoh a Krchomilka, která pojednává o pověstech a historii Jevíčka 

- Festival mládežnických dechových souborů – přehlídka souborů z České republiky 
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- Malohanácký harmonikář – setkání harmonikářů z celé České republiky 

- Okolo Jevíčka – přehlídka pěveckých souborů 

- Multižánrový kulturně - terapeutický festival Jevíčkovění – koncerty, bubnování, poezie, divadlo 

- Mejdan na Zámečku – tanec, hudba, divadlo, pořádá ZUŠ a městská knihovna 

- Gymfest – festival, který pořádají studenti gymnázia 

- Dny evropského dědictví – otevření památek, noční Jevíčko s netradičně pojatým výkladem, 

výstava soutěžních fotografií o Jevíčku a okolí, které slouží k vydání kalendáře města 

- Dárečková neděle – první adventní neděle s jarmarkem, Ježíškovou poštou a andělským průvodem 

k vánočnímu stromu, občerstvení zajišťují hasiči 

- Mikulášská besídka pro děti – letos s hercem Janem Přeučilem 

- Vánoční jarmark – prodej dárků 

- Betlémské světlo – zajišťují skauti Jevíčko 

 

 
Křest literární stezky  

Putování za Krchomilkou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Multižánrový kulturně-terapeutický festival Jevíčkovění 
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Robert Fulghum a Listování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival mládežnických dechových orchestrů 

 

             
 

 

     Mejdan na Zámečku 
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                                                          Dny evropského dědictví  

                                                                                  

 
 

Malohanácký harmonikář 
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Dále ve městě Jevíčku pravidelně probíhají plesy, každoročně přijíždí Divadlo Járy Cimrmana a 

letos u nás koncertoval Jožka Černý. V rámci programu Listování navštívil Jevíčko celosvětově 

známý spisovatel Robert Fulghum. 

Pro děti, které již z důvodu věku nemohou navštěvovat družinu, zde funguje grantový projekt 

Klubko. Pod odborným dozorem mohou tvořit, hrát si nebo se připravit do školy. Maminky již 

několik let využívají mateřské centrum Palouček, jehož prostory slouží i k setkávání důchodců. 

Místní chovatelé, myslivci a včelaři pořádají pravidelně výstavy, na kterých se prezentují. Město 

mnoho z těchto aktivit podporuje finančně nebo bezplatně zapůjčuje prostory k akcím těchto spolků. 

 

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 2016 - 

konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 

Podnikatelské subjekty se podílejí na obnově památek, pokud v nich mají své podnikatelské aktivity 

nebo tyto nemovitosti vlastní. Příkladem letošního roku je rekonstrukce domu č. p. 36 na Palackého 

náměstí. V loňském roce přispěla společnost Czech Blades významnou částkou na obnovu chodníků 

na ulici Okružní I (hranice MPZ). Významně se však spolupodílí na pořádání akcí ve městě, např. 

Závodu míru nejmladších GP Matoušek, závodu horských kol nebo Czech Blades Run – běh pro 

rodiny s dětmi. Město disponuje Fondem rozvoje bydlení. V pracovní skupině pro regeneraci 

pracují zástupci různých odvětví (stavebnictví, historie apod.). V současné době v Jevíčku nepůsobí 

žádný spolek, který by podporoval regeneraci památek. V minulosti zde působilo o.s. Život pro 

krajinu, které iniciovalo obnovu památek na osadě Mařín (rumpálová studna, zvonice s osazením 
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zvonu Johanka, dřevěný kříž s vyobrazením Ježíše Krista a panny Marie, křížek a výsadba třešňové 

aleje) Taktéž se významným způsobem se spolupodílelo na aktivitách ve městě (pro místní 

gymnázium zajistilo zdarma projekt klubovny). 

 

 

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2016: 

 

 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

-celkem na území obce /města/:  14 akcí  992 736,- Kč  

-z toho na území MPR nebo MPZ:        12 akcí 939 096,- Kč 

-v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  vlastnictví (na 

území MPR nebo MPZ) : v letošním roce 2016 jsme neinvestovali finanční 

prostředky do opravy památek v soukromém vlastnictví. 

 

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů rozpočtu 

obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2016 na území  obce 

/města/. 

Hodnota výdajů k 30.11. je 53 996 tis., tedy 1,65 % z výdajů na obnovu památek (částka 891 

tis.)  
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2016 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2016, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2016. 

 

  

 59 000,-     Kč na akci: Restaurování vstupních dveří do sýpky 

 28 000,-     Kč na akci: Obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště na sýpce 

 250 000,-   Kč na akci: Výměna otvorových prvků na západním křídle kláštera - dvůr 

 155 000,-   Kč na akci: Obnova fasády na západním křídle kláštera - dvůr 

 185 000,-   Kč na akci: Obnova fasády na severním a východním křídle kláštera 

 53 000,-     Kč na akci: Restaurování vjezdového portálu kláštera 

 73 000,-     Kč na akci: Restaurování erbů na městské věži 

 54 000,-     Kč na akci: Oprava teracového soklu na městské věži 

 71 000,-     Kč na akci: Obnova otvorových prvků pod schodištěm sýpky 

 

         V letošním roce jsme dále na kulturní památce Městská věž realizovali opravu věžních hodin 

v celkové částce 26 800,- Kč a nátěr ciferníků v celkové částce 20 860,- Kč. Mimo MPZ byly 

obnoveny drobné sakrální památky na hřbitově v celkové částce 18 640,- Kč a u kulturní 

památky kostel sv. Bartoloměje zděné pilíře u vstupní brány v celkové částce 35 000,- Kč. 

Oboustranné schodiště kulturní památky sýpka bylo opatřeno bránami v hodnotě 26 000,- Kč. 
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2016  o 

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

 

 367 496,- Kč na akci: Obnova hřbitovních cest  zdroj:  Ministerstvo zemědělství 

  

 V rámci projektu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, dotační program č. 16 , 

byly obnoveny hřbitovní cesty v celkové částce 564 702,- Kč. Dotace Ministerstva zemědělství 

činila 367 496,- Kč. 

 

  

 

Poř.     

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

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, 

kraj)

Celkové 

náklady 

2016          

(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. Zámek Obnova vnitřního schodiště, zábradlí obec 1 900 1 900 950

2. Bývalý augustiniánský klášter čp. 51 Obnova fasády obec 1 990 1 990 995

3. Bývalý augustiniánský klášter čp. 51 Restaurování vjezdového portálu obec 500 500 500

4. Bývalý augustiniánský klášter čp. 51 Výměna otvorových prvků na západním křídle obec 635 335 300

5. Městské hradby - úsek "E" Obnova hradebního tělesa obec 998 998 499

6. Městské hradby - úsek "I" Obnova hradebního tělesa obec 300 300 150

7. Městská věž Obnova teracového soklu obec 900 900 450

8. Městská věž Restaurování pláště věže obec 1 655 1 655 1 655

9. Městský dům čp. 15 Oprava krovů - II. etapa PO 580 580 290

10. Průčelí městského domu čp. 71 Obnova fasády - bosáže, výměna otv. prvků obec 852 852 426

11. Městský dům čp. 224 Obnova pískovcového soklu FO 200 200 100

12. Sýpka Restaurování vstupních dveří obec 200 200 200

13. Sýpka Obnova otvorových prvků pod schodištěm obec 200 200 100

14. Sýpka

Obnova vstupního dřevěného oboustranného 

schodiště obec 300 300 150

15. Socha sv. Anny (ul.Svitavská) Restaurování sochy obec 75 75 75

16. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Restaurování tabernáklu hlavního oltáře církev 330 330 330

11 615 11 315 7 170Akce obnovy připravované na rok 2016 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2016

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:
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G. Koncepční příprava regenerace: 

 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 

 

Územní plán Jevíčko byl vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2014 zastupitelstvem města 

usnesením č. 46/5 písm. a) ze dne 22. 9. 2014, s nabytím účinnosti dne 8. 10. 2014. 

Dne 14. 9. 2015 bylo zastupitelstvem města usnesením č. 10/2 písm. r) schváleno pořízení „Změny 

č. 1 územního plánu Jevíčko“. 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

Z důvodu katastrálního operátu obnoveného přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu 

rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 5/2 písm. r) ze dne 16. 3. 2015 o ukončení pořizování 

Regulačního plánu Městské památkové zóny Jevíčko. 

 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 

jeho poslední aktualizace/: 

 

Program regenerace (dále jen PR) byl schválen zastupitelstvem dne 12.10.2015. Časový horizont, 

ke kterému je PR zpracován je rok 2020. 

 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  

 

Strategický plán rozvoje města Jevíčko 2016 – 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Jevíčko 

usnesením č. 14/2 písm. f) ze dne 18. 1. 2016. 

 

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./. 

 

Metodické materiály KrÚ Pardubického kraje, OŠK ke kulturním památkám a památkové 

chráněným územím v rámci kraje 

Projektová dokumentace Revitalizace Palackého náměstí Ing. Svojanovský, Ing. Junek 

Aktuální studie a projektové dokumentace k objektům a veřejným prostranstvím na území MPZ 

Strategický plán rozvoje města Jevíčko 2016 – 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Jevíčko 

usnesením č. 14/2 písm. f) ze dne 18. 1. 2016. 

 

H. Závěrečný komentář: 

 

Město Jevíčko nadále pokračuje v Programu regenerace MPZ. V příštím roce má naplánované 

další akce, které povedou ke zlepšení stavu MPZ a života ve městě vůbec. V letošním roce byla 

započata intenzivní obnova technické a dopravní infrastruktury v MPZ, která bude pokračovat i v 

následujících letech.  

Vedení města a občané vyvíjejí nezměrnou snahu na vybudování krásného a reprezentativního 

místa. Finanční prostředky, které byly poskytnuty z Programu regenerace, jsou vždy efektivně 

využity ve prospěch MPZ. 
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Plánované akce obnovy v MPZ 2017: 

 

1) Budovy Městského úřadu Jevíčko č. p. 1, 2  - nejsou zapsané v ÚSKP ČR, ale nachází se v 

části Městské památkové zóně Jevíčko, což je území dotvářející charakter městské památkové 

zóny.  

Demontáž původních výplní a montáž nových otvorových prvků 

(oken, výkladců a dveří) do stávajících otvorů za prvky 

dřevěné. Obnova fasády budov městského úřadu zahrnuje 

lokální vyspravení omítek, novou štukovou omítku, nátěr 

fasádní barvou v odstínech dle stávajících, výměnu 

klempířských prvků za prvky TiZn. 

 

 

   

2) Průčelí městského domu čp. 71 – ulice Třebovská, kulturní památka 

Výměna 24 ks stávajících dřevěných otvorových prvků. 

Restaurování 5 ks výkladců a 6 ks dveří zahrnující demontáž 

jednotlivých rámů, rozebrání jednotlivých skel, jejich očištění, 

popř. nové zasklení, přetmelení jednotlivých okenních a 

dveřních dílů, opravy dřevěných částí výkladců, dveří a rámů, 

případně jejich výměna, závěrečné opravy. Odsanování 

soklové a nadsoklové části, oprava a zhotovení omítky s 

nátěrem, obnova bosáží.  
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