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DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI
PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2017
Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/:

Městská památková zóna Vysoké Mýto
Stručné zdůvodnění přihlášky:
/Uveďte v příloze, 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. /
Město Vysoké Mýto každý rok na památky
a infrastrukturu v MPZ Vysoké Mýto ze
svého rozpočtu vydává nemalé peníze, ať je
to na památky v jeho vlastnictví nebo i pro
památky ostatních vlastníků, kde přispívá
povinným podílem a mnohdy i více.
V letošním roce, jak je již několik let
tradicí velká část peněz z ,, Programu
regenerace MPR a MPZˮ putovala na
obnovu kostela sv. Vavřince, kde se
restaurovala tři vitrážová okna na jižní
straně presbytáře, každé z nich mělo plochu
14m2 a restaurovaly se včetně kamenného ostění, celkové náklady byly téměř 1,5 mil.
Kč.
Další významnou akcí v letošním roce byla obnova štítové fasády Měšťanského domu
č. p. 13, kde se provedla kompletní obnova fasády včetně statického zajištění štítu a
restaurování kamenných prvků, celkové náklady byly cca 327 tis. Kč.
Byla ještě jedna akce na objektu soukromého vlastníka, jednalo se o Měšťanský dům
č. p. 166, kde se provedlo odvlhčení objektu pomocí elektroosmózi a osazení nových
vstupních dveří.
Město z program ,,Regeneraceˮ realizovalo dvě akce a to na Základní škole č. p. 2,
byla provedena repase pěti vchodových dveří včetně restaurování kamenných částí a na
Základní škole č. p. 273 byla provedena termosanace krovu včetně výměny nejvíce
poškozených prvků.
Všechny tyto akce byly realizovány v souladu se závaznými stanovisky státní
památkové péče a byly zde svolávány kontrolní dny pro dílčí kontrolu, aby nedošlo k
případnému poškození památkových hodnot.
Ještě jsme v letošním roce realizovali obnovu Městského opevnění – Pražská brána,
kde byla kompletně obnovena nižší z věží a na spojovacím mostku byla provedena
hydroizolace a nová cihelná dlažba, celkové náklady přesáhly 1,2 mil. Kč.
Město, ale v letošním roce mělo v rámci MPZ daleko zásadnější akci a jednalo se o
rekonstrukci nám. Otmara Vaňorného, kde se nachází hlavní dominanta města kostel
sv. Vavřince a další významné objekty. Celkové náklady realizace vystoupaly na
17.167.746,- Kč, které byly hrazeny z městského rozpočtu a právě tuto akci považujeme
a myslíme právem za nejdůležitější pro regeneraci MPZ Vysoké Mýto v roce 2017.
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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 2017, doplněnou fotodokumentací.
Dominantním prostorem městského interiéru jsou ulice a náměstí. Jedná se o
universální prostorové kontinuum, často mnohem staršího původu nežli stavební
struktury jej vymezující. Zástavba na náměstí O. Vaňorného pochází z různých
časových období. Nachází se zde velké množství kulturních památek z různého časového
období – fara č. p. 161, renesanční zvonice, kostel sv. Vavřince, základní škola č. p. 273,
gymnázium, městský dům č. p. 166, sochy Knířovské madony u fary, socha sv. Vavřince
naproti vchodu do kostela sv. Vavřince.
Stav náměstí neodpovídal svým řešením a množstvím parkujících vozidel historickému
centru města. V městské památkové zóně města Vysoké Mýto šlo o poslední historicky
významnou nezrekonstruovanou plochu. Dlažba nevhodným způsobem členila prostor,
vozovka s asfaltovým povrchem byla na konci životnosti.
Silniční provoz na náměstí bude podobný stávajícímu. Páteřní komunikace na nám. je
navržena jako jednosměrná od vjezdu do náměstí z ul. Vrchlického po výjezd do ul.
Försterova. Vjezd do řešeného prostoru je možný z ulic Vrchlického, K. Světlé a
Andělská, výjezd pak ulicí Försterovou, kde bude také umístěna svislá dopravní značka
„konec obytné zóny“.
Vozovka šířky 3,50 - 6,00m (v jednosměrné části) je oddělena od přilehlých
chodníkových ploch kamennou obrubou převýšenou o 0,02m. Plocha okolo kostela sv.
Vavřince je navíc lemována vymezovacími sloupky. Povrchy vozovky, pojížděných
chodníků i chodníků pouze pro pěší jsou z dlažby z přírodního kamene.
Součástí návrhu je 13 parkovacích stání včetně jednoho vyhrazeného stání pro ZTP a
dvou vyhrazených stání s označení K+R, která jsou určena pouze pro krátkodobé stání.
Na hlavním vjezdu do náměstí je navržen nájezd na délce 0,60m s převýšením 0,06m.
V úrovni nájezdu je označení náměstí svislou dopravní značkou IP26a. Za tímto
nájezdem je vozovka lemována silniční obrubou převýšenou pouze 0,02m, celé náměstí
je tedy zvýšeno. Jediný výjezd z této „obytné zóny“ je do ulice Försterova, kde je
umístěn tzv. příčný sjezd výšky 0,06m na délku 0,60m.
Dále je součástí rekonstrukce také předzahrádka restaurace „Store MAX“ v severní
části náměstí, č. p. 199. Předzahrádka bude mít kromě nového povrchu i samostatné
přisvícení, plocha bude ohraničena vymezovacími sloupky spojenými řetězy a zeleň
okolo předzahrádky bude osázena nízkou keřovou zelení.
V chodníkové ploše před základní školou je navržen kamenný schod bílé barvy. Schod
je převýšen proměnlivě z úrovně na koncích až po 0,20m na úrovni vchodu do základní
školy a je proveden z řezaných kamenných bloků bílé barvy.
Součástí je koncepční řešení nového inventáře v prostoru celého náměstí, který
zahrnuje parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na jízdní kola a vymezující sloupky.
Celý prostor náměstí bude v rámci této projektové dokumentace nově osvětlen.
Realizováno je celkem pět druhů svítidel napojených na pěti samostatných okruzích.
Toto provedení umožní různá nastavení osvětlení a jeho automatického spouštění.
Kromě stožárů veřejného osvětlení, jsou všechna ostatní svítidla včetně slavnostního
nasvětlení věží kostela Sv. Vavřince navržena v LED technologii.
Víme, že se nejedná přímo o regeneraci některé z kulturních památek v MPZ, ale
domníváme se, že důstojné prostředí pro kulturní památky a i ostatní objekty je neméně
důležité a možná i z některých hledisek důležitější než obnova jednotlivých KP
samotných.
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné
vyjádření.
A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku
2017. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje. /
- na území MPZ Vysoké Mýto se nachází 41 kulturních památek
- rozloha území MPZ VM: 28 ha
A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017
v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
- na území MPZ Vysoké Mýto není žádná kulturní památka v havarijním stavu
A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.
- Měšťanský dům na Střelnici, č. p. 1, ul. Pražská - vlastník postupně provádí
rekonstrukci objektu a v tuto chvíli není možné jeho využití (objekt je nevyužíván
cca 15 let)
- ostatní KP v MPZ jsou alespoň částečně využívány
A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo
dokončena v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
- Pražská brána - kompletní obnova menší věže (statické zajištění cihelného cimbuří,
restaurování kamenných částí, hydrofobizace, oprava fasády vč. sjednocujícího nátěru
lazurou, hydroizolace spojovacího mostku mezi oběma věžemi, nová cihelná dlažba),
účel využití (turistický cíl)
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- Měšťanský dům, č. p. 13 - kompletní obnova štítové fasády vč. statického zajištění a
restaurování kamenných prvků, účel využití (bydlení, obchod)

- Měšťanský dům, č. p. 166 - provedení elektroosmózy, nové vstupní dveře v historickém
členění, účel využití (bydlení)

- kostel sv. Vavřince - restaurování tří vitrážových oken na jižní straně kostela vč.
kamenného ostění, účel využití (církevní stánek)
- Základní škola Javornického, č. p. 2 (druhý stupeň) - repase pěti vchodových dveří
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- Základní škola Javornického, č. p. 273 (první stupeň) - termosanace krovu, výměna
shnilých prvků
- Radnice, č. p. 91 - repase oken, účel využití (městský úřad)
A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 ke zrušení prohlášení
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby,
demolice, neodborné obnovy atd./.
- nebyla zrušena žádná kulturní památky na území MPZ VM
A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 k prohlášení za
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno,
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.
- nebyl prohlášen žádný objekt za KP v MPZ VM
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti
i číselné vyjádření.
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2017 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.
- v havarijním stavu není žádný objekt v MPZ VM
B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena
v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
- v MPZ byli obnoveny pouze fasády na objektech č. p. 192, č. p. 19, č. p. 30, č. p. 78
B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2017 demolovány s uvedením
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či
církevní budovy atd. /.
- Rodinný dům, č. p. 31, ul. Stříbříkova - objekt byl ve špatném technickém a
statickém stavu a jeho obnova by byla neekonomická, bude zde postaven objekt o
stejných proporcích a materiálech, které splňují podmínky MPZ VM.
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ:
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např.
povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./
do roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007-2017 podniknuty
ke zlepšení stavu.
Současný stav veřejných prostranství v MPZ Vysoké Mýto je velmi dobrý, většina
ploch je tvořena žulovou dlažbou nebo mazaikou jen nepatrná část je asfaltová a
některé komunikace městskými parky jsou mlatové, což dodává parkům přírodní
charakter. Většina parků v MPZ prošla od roku 2010 regenerací díky Operačním
programu Životní prostředí, kde město získalo dotaci na projekt ,, Regenerace
významných dřevin - Vysoké Mýto ,,
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Velmi pozitivním krokem pro vnímámí veřejného prostranství byla v letošním roce
provedená rekonstrukce nám. Otmara Vaňorného, kde se nachází naše
nejvýznamější kulturní památka kostel sv. Vavřince, takže i on nyní má důstojné
okolní prostředí. V rámci rekonstrukce bylo i provedeno slavnostní nasvícení
kostela, které dnešní podobu náměstí ještě více vyzdvihuje.
Městský mobiliář je udržovaný v dobrém technickém stavu a po jeho dožití vždy
nahrazován adekvátní náhradou. V letošním roce jsme získali dotaci od
Ministerstva průmyslu a obchodu na Revitalizace veřejného osvětlení, abychom
docíli snížení spotřeby el. energie a dosáhli kvalitnějšího osvětlení.
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce
roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007-2017 podniknuty ke
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových
organizací, dobrovolníků atd./.
Netrpíme přílišným znečištěním životního prostředí na našem území se nachází jen
nepatrné množství těžkého průmyslu, které má nejvíce neblahý vliv na ovzduší a
na životní prostředí jako takové. Největší znečištění je z automobilové dopravy a to
především díky silnice I35, která prochází prakticky středem města a z tohoto
důvodu netrpělivě čekáme na vybudování D35.
V roce 2008 jsme pro zlepšení životního prostředí provedli optimalizaci stanovišť
sběrných míst, taktéž byla otevřená nová fermentační stanice, pro ekologickou
likvidaci biologického odpadu.
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2017 a uveďte hlavní investiční
akce v MPR nebo MPZ v letech 2007-2017 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod,
elektrické vedení atd./.
Technická infrastruktura v rámci MPZ je v dobrém stavu, protože veškeré sítě
byly měněny cca před 20 lety a plyn byl rekonstruován v letech 2016 – 2017.
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ:
Doporučujeme 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 trvalých obyvatel v roce 2007 v MPR nebo v MPZ - 685
Počet trvalých obyvatel v roce 2017 v MPR nebo v MPZ - 663
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům,
jakou má provozní dobu atp.
Město Vysoké Mýto má infocentrum s certifikátem kvalifikační třídy B
Otevírací doba:
Po - Pá: 8:30 - 17:00
So, Ne, svátky: 10:00 - 17:00

INFORMACE o nabídce služeb
- informace o Vysokém Mýtě a okolí
- informace o historických památkách a kulturních zařízeních Vysokého Mýta
- informace o možnostech ubytování a stravování ve Vysokém Mýtě
- přehled firem, organizací, služeb ve městě
- přehled kulturních akcí ve Vysokém Mýtě a okolí
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- vyhledávání vlakových a autobusových spojů
- vyhledávání nejvhodnější trasy autoturistům a cyklistům
- vyhledávání informací na internetu
-uveřejňování akcí na webových stránkách http://www.vysoke-myto.cz/,
http://www.vychodni-cechy.info/
DĚTSKÝ KOUTEK A KOUTEK PRO KOJÍCÍ MAMINKY
V dětském koutku naleznou naši nejmenší hračky, stavebnice, kočárek i domeček pro
panenky, vláčkodráhu, spoustu aut, výtvarné potřeby, tabuli s magnetkami, nechybí ani
DVD s pohádkami. Pro maminky je připraven oddělený kojící koutek, možnost ohřátí
kojenecké stravy v mikrovlnné troubě, k dispozici je přebalovací pult, pro větší dítka
nočník. Přístup s kočárkem je samozřejmostí. Naším cílem je vytvořit příjemné zázemí
pro děti i jejich rodiče a být tzv. baby friendly :-)
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA a vstup na Pražskou bránu
po telefonické domluvě
PRODEJ SUVENÝRŮ a PUBLIKACÍ - viz záložka "Stálá nabídka"
PŘEDPRODEJ
- předprodej vstupenek - M-klub, Šemberovo divadlo,...
- předprodej vstupenek přes TICKETPORTAL
KOPIE, TISK
- kopírování a tisk (i barevně) formátů A5, A4, A3, laminování až do formátu A4,
skenování
- veřejný INTERNET - 1Kč/min
TISKOVINY
Prodej: Vysokomýtský zpravodaj, Informační letáky o památkách atd.
Jsme distribučním místem novin 5 plus 2. K vyzvednutí každý pátek od 9h.
dále nabízíme: Kam po Česku, TIM, Turistické noviny
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce
2017 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským atd./.
V roce 2017 nebyla zpřístupněna veřejnosti žádná nová kulturní památka většina
památek je již z předchozích let zpřístupněna v rámci komentovaných prohlídek
města s průvodcem, které pořádá městské infocentrum.
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/.
V MPZ je velmi široká možnost ubytování od menších penzionů po kvalitnější
ubytování hotelového typu, také možnost stravovaní je velmi pestrá od jídelen až
po kvalitní gastronomii v restauracích více viz http://mesto.vysokemyto.cz/ubytovani, http://mesto.vysoke-myto.cz/restaurace-a-stravovani.
Je zde možnost nákupu veškerého zboží od jídla až po elektroniku a každý pátek
jsou na náměstí Přemysla Otakara II. pořádány farmářské trhy. Počet obchodů se
v MPZ rok od roku snižuje především z důvodu velkých obchodních domů na
periferiích města.
Je zde veškerá zdravotnická péče více viz http://mesto.vysoke-myto.cz/ordinace-prodti-a-dorost
11

Co se týče kulturního vyžití přímo v MPZ se nachází Šemberovo divadlo s kinem a
M – klub, kde se pořádají plesy, koncerty a jiné společenské akce.
http://www.mklub.cz/
Dopravní obslužnost území je dobrá, co se týče parkování město se snaží stále
vytvářet nové parkovací plochy mimo centrum města, protože se zvyšujícím se
počtem automobilů na silnicích je toto velmi důležité, abychom neměli zastavěné
ulice automobily a tím si nenarušovalo příjemné prostředí historického jádra
města.
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 MPZ Vysoké Mýto 2014 – 2023 http://projekty.vysokemyto.cz/index.php/program-regenerace
Kulturní památky v MPZ VM http://mesto.vysoke-myto.cz/pamatky-a-atraktivity2
Informace
občanům
o
státní
památkové
péči
http://urad.vysokemyto.cz/formulare/1664-formulare-odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi
na
konci stránky formuláře státní památková péče
- Brožura vlastníka kulturní památky
- Dotační tituly pro vlastníky kulturní památky
E. Společenský život:
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 2017.
- spolek proMejto - Jsme zastánci kvalitního městského prostředí, jehož ochrana a
tvorba závisí na aktivním přístupu veřejnosti, jejích zástupců i městských institucí.
Prostřednictvím různých aktivit chceme přispívat k pozitivnímu vnímání veřejného
prostoru města a jeho atraktivitě. Chceme dělat něco pro Mejto.
Aktivity spolku
- PLÁCEK PROMEJTO V SÍDLIŠTI DRUŽBA
- Mejtské plácky včera a dnes
- DAGMAR HAVLÍČKOVÁ: PROMODLENÝ PANELÁK
- Páteční setkání v secesní vile
- DEN ARCHITEKTURY 2017: MEJTSKÉ PLÁCKY A PANELÁKY
http://promejto.cz/
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./.
- Noc muzeí 2017
- Noc kostelů 2017
- Den architektury 2017
- Kujebácký jarmark
- Komentované prohlídky města - pořádané informačním centrem
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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
2017 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /.
V roce 2017 nebyla podnikateli podpořena žádná obnova v programu regenerace,
ale v předchozích letech byla několikrát podpořena obnova církevního majetku
naposledy v roce 2014 restaurování vitráže sv. Vojtěcha v kostele sv. Vavřince 400
tis. Kč.
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2017:
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2017 a v kolika
případech (údaje uveďte zaokrouhleně):
 celkem na území obce /města/:
8 akcí
2.255.000,- Kč
 z toho na území MPR nebo MPZ:
7 akcí
1.948.000,- Kč
 v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním
vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)
3 akcí
205.000,- Kč
Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů
rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2017 na
území obce /města/ 1 %
- velkou investicí v rámci MPZ Vysoké Mýto v letošním roce je rekonstrukce nám.
Otmara Vaňorného za 17.167.746,- Kč.
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2017 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2017, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2017.
1.133.000,- Kč na akci: kostel sv. Vavřince, restaurování tří vitráží na jižní straně
presbytáře
125.000,- Kč na akci: Měšťanský dům č. p. 166, elektroosmóza, nové vchodové dveře
196.000,- Kč na akci: Měšťanský dům č. p. 13, obnova ul. fasády, statické zajištění štítu
169.000,- Kč na akci: Základní škola č. p. 273, termosanace a obnova krovu
187.000,- Kč na akci: Základní škola č. p. 2, obnova 5 ks vstupních dveří do objektu
F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte, zda bylo požádáno na rok 2017
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a
využity.
329.000,- Kč na akci: ZUŠ - repase oken, zdroj: MK - ORP
100.000,- Kč na akci: ZUŠ - repase oken, zdroj: Kraj
700.000,- Kč na akci: Pražská brána - obnova malé věže a hydroizolace mostku, zdroj:
MK – PZAD
100.000,- Kč na akci: Pražská brána - obnova malé věže a hydroizolace mostku, zdroj:
Kraj
150.000,- Kč na akci: SHP městského opevnění, zdroj: Kraj
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G. Koncepční příprava regenerace:
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:
Územní plán Vysoké Mýto - změna č. 2, datum schválení obecním zastupitelstvem:
16.09.2015
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav rozprac
osti, datum schválení zastupitelstvem/:
Regulační plán městské památkové zóny Vysoké Mýto, datum zadání: 09/2016
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho
poslední aktualizace/:
Program regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014 – 2023 aktualizace 11/2017, datum
schválení obecním zastupitelstvem: 12/2017
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení/.
Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta – města pohody a příležitostí 2015
– 2024, datum schválení Radou města: 10.09.2014
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./.
Plán ochrany Městské památkové zóny Vysoké Mýto, datum zadání: 10/2014
H. Závěrečný komentář:


Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu
památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ
včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel,
návštěvníků, ale také podnikatelů.
Území městské památkové zóny představuje centrální část města na ploše cca
28ha. MPZ zahrnuje především historické jádro města, včetně jeho bývalého
opevnění. Těžištěm historického jádra je největší čtvercové náměstí v Čechách
s navazujícím rastrem ulic, směřujících ke třem vstupním bránám – Pražské,
Litomyšlské a Choceňské. Většina měšťanských domů v historickém jádru je
založena na mohutných sklepních prostorách, kde část kamenných sklepů
přecházela do dispozice přízemí (viz např. zbytky mázhauzu v objektu
bývalého soudu čp. 96. Převážná část těchto sklepních prostorů byla propojena
chodbami vyústěnými za obvodem městských hradeb. V 60 - tých letech byly ze
statických důvodů zabetonovány.
Po obvodu historického jádra, v místech bývalých hradeb, jejichž fragmenty
jsou z části dochovány dodnes, byla založena většinou veřejná zeleň v podobě
městských parků.
V letech 1996 až 1997 proběhla komplexní rekonstrukce náměstí Přemysla
Otakara II. včetně všech inženýrských sítí a předlažby v ploše 2 ha s
vybudováním objektů drobné architektury a městského mobiliáře, celkovým
nákladem 32 mil. Kč z rozpočtu města.
Celkový obraz MPZ z pohledu obyvatel i návštěvníku je dobrý celé území je
udržováno v dobrém a čistém stavu, proto i právě jádro města Vysokého Mýta
láka k návštěvě každý rok tisíce turistů.
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Podnikatelská sféra zde má dle našeho názoru podmínky také ideální, protože
pro jejich potencionální zákazníky MPZ nabízí velmi vysoké množství
parkovacích míst a proto nic zásadního nebrání k rozvíjení jejich podnikání.


Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.
Boj s nevhodnou reklamou je nelehký úkol a jen těžko se něčím argumentuje
obchodníkům proč zrovna takto nemohou mít řešenou reklamu na objektu v
MPZ, ve kterém podnikají když stavební zákon ani památkový toto dostatečně
neřeší a jen těžko zde hledáme oporu, proto jsme se jako město v roce 2017
uchýlili k tomu, že jsme vydali ,,Pokyny pro stavební činnosti, označování
budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího
mobiliáře na území Městské památkové zóny Vysoké Mýto,, kde je
specifikováno jaká reklama v MPZ je možná a co je nepřípustné. Bohužel
dokument není právně závazný, ale pokusíme se s podnikateli vstoupit do
jednání, aby co nejvíce došlo k rehabilitaci prostředí MPZ, jako motivační
prvek město ze svého rozpočtu bude na úpravu reklamního označení
provozoven přispívat.



Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu
kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek,
neziskových organizací, sponzorských darů apod.
Jeden z dalších finančních zdrojů, který na obnovu kulturních památek
využíváme jsou sbírky, které pořádá nejčastěji církev Římskokatolická
děkanství Vysoké Mýto a slouží především na spolupodíl církve při obnově KP.
Občas se najde i nějaký dárce, který jednorázově přispěje, ale většinou se
nejedná o dlouhodobější spolupráci.



Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond:
 na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ,
Do letošního roku jsme všem objektů v MPZ přispívali pouze na obnovu
fasády, ale od příštího roku zavádíme modernější dotační ,,PROGRAM
PODPORY V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČEˮ, kde budou moci vlastníci
čerpat dotaci i při výměně oken nebo střešní krytiny na částech domu
uplatňujících se z veřejného prostoru, ale budou muset mít kladné závazné
stanovisko státní památkové péče k těmto pracím.


na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ.
viz výše
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Závěrečné informace







-

Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek – rod. 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 či město 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 2017.
Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí
Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude
k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní
rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí.
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