
G. Koncepční příprava regenerace 

 
 
G.1.  
Územní plán 

 
Nový územní plán města Polná byl schválen 1. září 2014. Územní plán byl zpracován pro 
území města Polná  a místní část Nové Dvory, Janovice, Skrýšov a Hrbov. 
 
 

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

Město Polná nemá zpracovaný regulační plán MPZ. 
 
 

G.3.  
Program regenerace 

 
Od roku 1992 mělo město Polná zpracovaný Regenerační plán MPZ, který byl několikrát 
aktualizován. Dne 3. září 2012 byl schválen nový Městský program regenerace MPZ Polná, 
pro období 2013-2023. V posledních letech byly provedeny dvě aktualizace Městského 
programu regenerace MPZ Polná, v kterých byla upřesněna etapizace provedení obnovy na 
dvou objektech pro potřebu zařazení této stavby do Programu regenerace.  
V průběhu zpracování byl program projednáván s orgány památkové péče, s vlastníky 
kulturních památek a byla provedena veřejná prezentace občanům města. Město Polná má 
také zřízenou Komisi pro regeneraci památek, členové jsou zástupci samosprávy, státní 
správy, památkové péče, muzea, církve a občanských iniciativ.   
 
 

 
 
grafická část Městského programu regenerace MPZ Polná 



Městský program regenerace byl zpracován jako otevřený materiál, který lze podle potřeby 
doplňovat a aktualizovat, je členěný na textovou, grafickou a tabulkovou část. V textové části 
se popisuje stávající stav a vymezují zásady a cíle regenerace MPZ. V grafické části jsou 
vyznačeny kulturní památky, hranice zóny a důležité urbanistické prvky. Tabulková část 
obsahuje pasporty nemovitých kulturních památek. V pasportu památky jsou uvedeny 
identifikační údaje, popis objektu, požadavky na obnovu a fotodokumentace. Údaje budou 
postupně aktualizovány a využívány pro potřebu stavebního úřadu a památkové péče.   
 
 

G.4.  
Program rozvoje města, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ 

 
Město Polná od roku 2002 zpracovává Program rozvoje města. Aktuální Strategický rozvoj 
města Polná byl schválen 18. března 2015 a byl zpracován pro období 2015 - 2018. Tento 
program je především regulátorem přípravy a schvalování finančních ročních plánů města. Je 
také podkladem podnikatelské veřejnosti při zpracování podnikatelských záměrů. 

 
G.5.  
Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo 
MPZ 

 
Při realizaci regenerace Městské památkové zóny Polná jsou kromě Městského programu 
regenerace MPZ Polná také využívány: 
 

 evidenční listy kulturních památek 
 historická a současná fotodokumentace 
 archív stavebního úřadu a Národního památkového ústavu 
 archív Městského muzea Polná a Klubu Za historickou Polnou 
 publikace o historii Polné 

 

 

historické foto  měšťanského domu čp. 34 (archiv Klubu Za historickou Polnou)  


