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Městská památková zóna se nachází v části města, která i dříve tvořila historické centrum. 
Nachází se zde Areál hradu a zámku s bývalým hospodářským zázemím, Husovo náměstí a 
Sezimovo náměstí s měšťanskými domy, navazující ulice až po bývalé hradby, dále židovské 
město (Karlovo náměstí) s rabínským domem a synagogou. Dominantní stavbou v MPZ je 
také děkanský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie NKP a špitální kostel sv. Anny. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
před 100 lety a nyní 

 
 
Obyvatelé Polné jsou právem pyšní na to, v jak krásném městě žijí a hodně lidí věnuje značné 
úsilí na obnovu a zachování  historických hodnot města. Jsme rádi, že tolik spolků a organizací 
usiluje, aby naše město bylo nejen krásné, ale také živé. Organizace jako Městské muzeum 
Polná, Spolek polenského muzea, Klub Za historickou Polnou, občanské sdružení AD 
INFINITUM, Umělecká agentura KAŠPAŘI, Skauti Polná, Husova knihovna, Loutkové divadlo 
pořádají přednášky, zájezdy, prohlídky, zajišťují publikační a průvodcovskou činnost a úzce 
spolupracují s městem Polná na kulturních a společenských akcích. Městská samospráva si 
aktivity občanů cení a činnost spolků podporuje. 
 
 
Regulace reklamy 
Město Polná nemá zpracovanou vyhlášku k regulaci umístění reklamy na území MPZ. Před 
obchody a provozovnami lze umístit mobilní A panel na chodník, umístění jiné reklamy či 
poutačů podléhá povolení stavebního úřadu a posouzení orgánem památkové péče, což je 
činěno citlivě s ohledem na charakter objektu.  
Centrum města je využívané pro bydlení, ale jsou zde také umístěny malé obchody, drobné 
provozovny a občanská vybavenost: Městský úřad, Městské muzeum, Městské kino, sál 
Kulturního střediska, základní umělecká škola, základní a mateřská škola, klubovny pro 
spolkovou činnost, Husova knihovna.  Jsme rádi, že MPZ není jen lákadlo pro turisty, je to 
přirozené centrum města. Zde se lidé schází, zde pracují, zde se žije. 



 

       

Městský úřad čp. 39                        Husovo knihovna čp. 9 
 
 

          

základní škola čp. 118             sál Kulturního střediska a ZUŠ  
 
 
 
Město Polná pravidelně informuje vlastníky nemovitostí o možnosti získání příspěvku nebo 
dotace na obnovu objektů v MPZ. Informace jsou podávány prostřednictvím Polenského 
zpravodaje, na internetových stránkách města  www.mesto-polna.cz a na informačním 
panelu na MěÚ Polná. Římskokatolická farnost - děkanství Polná na obnovu památek 
pravidelně pořádá sbírky ve farnosti na obnovu objektů ve vlastnictví církve.  
  
Město Polná má zřízený účelový fond oprav bytového fondu ve městě Polná. Z tohoto fondu 
čerpají příspěvky také vlastníci nemovitostí v MPZ Polná. Částky, které jsou dále vynaloženy 
na obnovu kulturních památek i nepamátkových objektů v MPZ, město Polná čerpá 
z rozpočtu obce. 

http://www.mesto-polna.cz/

