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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 2019 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou 

 
 

 

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 2019, doplněnou fotodokumentací. 

 

V letošním roce nebyl rozsah památkové obnovy tak značný jako např. v loňském roce, kdy 
byl proveden velký objem stavebních prací spojených s obnovou památkových objektů  
v Městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou. Jak je zasvěceným známo, ono to nejde 
každým rokem stejně. V některých letech je naplánováno více akcí k realizaci, některé roky 
se chystá projektová dokumentace, žádosti o přidělení dotačních titulů a probíhají výběrová 
řízení.  

 

Město Lipník nad Bečvou prošlo v posledních letech výraznými změnami, které příznivě 
ovlivnily život místních obyvatel a došlo díky nim k turistickému zatraktivnění i zviditelnění 
města. Jsme přesvědčeni, že je důvod se již poněkolikáté ucházet o titul Historické město 
roku. Lipník nad Bečvou je vyhledávanou lokalitou nejen pro kouzlo svých památek, město 
leží v krásné krajině a má svým sportovním, kulturním i relaxačním vyžitím návštěvníkům co 
nabídnout. Spoustu se toho můžete o našem městě dozvědět ze všech dostupných 
informačních kanálů, z literatury, ale osobní návštěvě a poznání se nic nevyrovná. Tak 
navštivte naše malebné město ležící v Moravské bráně a uvidíte, že se snažíme, aby bylo 
příjemným místem pro život. 

 

 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

V  Lipníku nad Bečvou je evidováno 94 nemovitých kulturních památek z toho 87 památek 
na území MPR. Celková rozloha MPR Lipník nad Bečvou je 11 860 ha. 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Ke konci roku 2019 není na území Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou žádná 
památka v havarijním stavu.  
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

budova bývalé Piaristické koleje – vlastník Město Lipník nad Bečvou 
 
Ke konci roku 2019 je na území Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou jedna 
nemovitá kulturní památka, která je dlouhodobě nevyužívána. Jedná se o areál bývalé 
piaristické koleje ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Objekt je ve špatném technickém 
stavu, je velmi rozsáhlý a město nemá pro tento objekt využití. V posledních letech bylo     
do objektu investováno cca 20 milionu Kč z důvodu záchrany objektu.  
 
V rámci stavebních prací proběhlo v minulých letech statické zajištění konstrukcí, které byly 
v havarijním stavu. Šlo zejména o podchycení narušených kleneb, statické zajištění trhlin, 
výměnu poškozených prvků a doplnění chybějících prvků krovu. Provedla se sanace 
nosných konstrukcí stropů a poškozeného meziokenního pilíře včetně založení středního 
traktu. Realizovala se taktéž výměna stávajících dřevěných stropů a ztužení cihelných 
kleneb. Další stavební práce, které byly na objektu provedeny, řeší odstranění příčin vlhkosti 
v celém objektu. Po obvodu objektu byla provedena plošná drenáž s napojením na 
kanalizační systém. Vnitřní nádvoří bylo nově odkanalizováno s napojením stávajících 
svodů ze střechy, aby bylo zabráněno možnému dalšímu podmáčení objektu. Obvodové 
zdivo bylo z venkovní i vnitřní strany zbaveno vlhkostí narušených omítek a očištěno. Dále 
bylo na základě monitoringu zjištěno, že dešťové vody nejsou odvedeny od objektu a byla 
provedena nová kanalizační přípojka zaústěná do jednotné kanalizace na ulici Bratrská. 
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A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
Zajištění kleneb severozápadního křídla bývalého Piaristického kláštera 
 
vlastník – Město Lipník nad Bečvou 
 
V letošním roce byly provedeny další práce na tomto rozsáhlém objektu spočívající  
v zajištění kleneb severozápadního křídla budovy. Systém valených kleneb s lunetami, 
kterým je zastropeno druhé podlaží kláštera, vyžadovalo ztužení pomocí táhel, které byly 
včetně jejich ukotvení již značně narušeny. Jedná se o dřevěná táhla narušená především 
dřevokazným hmyzem. Narušením táhel vznikají v klenbách a zdivu trhliny. V rámci 
stavebních prací bylo provedeno sepnutí obvodového zdiva novými ocelovými táhly  
a zajištění již vzniklých trhlin helikální výztuží. V průběhu stavby byly rovněž vyměněny 
poškozené části krovu v této části objektu včetně nového oplechování dvorního úžlabí. 
Rovněž byly  podchyceny základy pomocí mikropilot, toto řešení má zabránit zvětšenému 
sedání tzv. meziokenních pilířů, kde svislé účinky zatížení nejsou roznášeny liniově do 
základového pasu, do zeminy a podzákladí. Vlivem působení kleneb dochází k vytlačení 
zdiva směrem ven. Podle statického posouzení by bez zabezpečení stávající porušené 
spodní části objektu časem docházelo k dalšímu sedání, což by mohlo mít za následek  
i celkový kolaps již zesílených a stabilizovaných kleneb v horních patrech objektu.  
 
Stavba byla realizována celkovým nákladem 1 838 774 Kč za přispění dotace z Ministerstva 
kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (600 000 Kč)  
a rovněž z Olomouckého kraje (200 000 Kč). 
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Měšťanský dům č. p. 14  -  vlastník Město Lipník nad Bečvou  
 
Bylo provedeno statické zajištění domu po havárii vodovodní přípojky v suterénu domu. 
Voda několik dní zatékala pod základové konstrukce, došlo k podmáčení podloží, 
objemovým změnám v  podzákladí, lokálnímu vyplavení zásypů za konstrukcemi a značným 
poklesům a pohybům nosných konstrukcí v 1. PP, které se projevily i v nosných 
konstrukcích v přízemí a prvním patře. Bezprostředně po havárii byla provedena provizorní 
výdřeva, aby se zabránilo další degradaci objektu. Kaverny v suterénu byly dosypány 
sypkým suchým materiálem, nové zdivo bylo s původním provázáno a zpevněno 
zainjektovanými vrty. Na klenbě byla provedena železobetonová rubová skořepina, před 
zabetonováním byla do obrubního věnce vložena lana. Nejvíce poškozené stěny v průjezdu 
jsou podchyceny mikropilotami.  Na rubovou skořepinu byl proveden nový zásyp z lehkého 
materiálu. 
 

 
 

 

V letošním roce byla provedena rovněž obnova střešního pláště domu, kdy byla odstraněna 
stávající plechová krytina včetně lemování a oplechování atik a nahrazena falcovaným 
pozinkovaným lakovaným plechem v odstínu antracitová šedá. V  rámci prací byly 
odstraněny anténové stožáry a zasklení světlíků. Ve dvorní části byly rozebrány části okapů 
a viditelné části krokví byly nahrazeny protézami, které jsou v pohledovém provedení.    
Nový záklop viditelný ze spodní části je proveden z pohledových prken.  

 
Stavba byla realizována celkovým nákladem 2 169 446 Kč (bez DPH) za přispění dotace 
z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 
na obnovu střešního pláště (600 000 Kč). 
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http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


8 
 

 

 
 

 
 

 
Měšťanský dům č. p. 617 – vlastník fyzická osoba 
 
U objektu došlo k provedení prací směřujících k odstranění příčin vlhkosti části objektu. Ze 
severní strany objektu je volný pozemek, který je v mírném spádu k posuzované budově  
a není zajištěn žádným odvodněním do kanalizačního systému. V objektu nejsou vodorovné 
hydroizolační vrstvy, část budovy byla v minulosti v rámci údržby z vnější strany odkopána  
a opatřena nopovou folií a vzducho-izolačním systémem.  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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V objektu jsou na vnitřním povrchu severní obvodové stěny patrné vlhkostní mapy. Sanační 
omítky jsou za hranicí živostnosti umocněné nevhodným typem nepropustného vnitřního 
nátěru. Příčinou výše uvedených problémů je dle předloženého posouzení zejména 
působení zemní vlhkosti.  
 
Byla odkopána zemina a na očištěné zdivo zbavené povrchových úprav byla provedena  
svislá hydroizolace asfaltovým SBS modifikovaným pásem, dále byla přiložena nopová folie, 
vytažena 0,2 m na terénem a  ukončena  typovou lištou. Na dno výkopu bylo uloženo 
drenážní potrubí ve spádu, napojeno do nejbližší stávající kanalizace. Byly provedeny 
sanační omítky a vápenný nátěr.  
 
Stavba byla realizována celkovým nákladem 163 852 Kč (bez DPH) za přispění dotace 
z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 
(65 000 Kč). 
 

 
 
  

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu  

(např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 

V roce 2019 nedošlo k žádnému zrušení prohlášení objektu za kulturní památku.  

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 
V roce 2019 nedošlo u žádného objektu 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 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

V prostoru MPR Lipník nad Bečvou se nenachází žádný objekt v havarijním stavu. 
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
Objekt č. p. 52, ulice Křížkovského  – vlastník fyzická osoba 
 
Oprava fasády z ulice Hvězdní a fasáda štítové zdi domu. Objekt je využíván jako objekt  
pro bydlení a provozovna. 
 

   
 

Objekt č. p. 640, ulice Perštýnská  – vlastník fyzická osoba 
 
Oprava fasády z ulice Perštýnská a Neffova, výměna výplní otvorů. Objekt bude po celkové 
rekonstrukci využíván jako objekt pro bydlení a provozovna. 
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Objekt č. p. 619, ulice Stará  – vlastník akciová společnost 
 
Oprava fasády a zděného oplocení. Objekt je využíván jako objekt pro bydlení. 
 

 
 

 
 
Objekt  č. p. 1692, ulice Bratrská  – vlastník fyzická osoba 

 
Oprava fasády a nátěr dřevěného oplocení. Objekt je využíván jako provozovna. 
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Objekt  č. p. 12, nám. T. G. Masaryka – vlastník fyzická osoba 
 
Repase okenních otvorů, vnitřní stavební úpravy.  Objekt je využíván jako objekt pro bydlení  
a provozovna. 
 

 
 

 
Objekt  č. p. 96, ulice Havlíčkova  – vlastník fyzická osoba 
 
Oprava krovu, nátěr střešní konstrukce. Objekt je využíván jako objekt pro bydlení  
a provozovna. 
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Objekt č. p. 416, ulice Novosady – vlastník fyzická osoba 
 
Dokončena postupná výměna výplní okenních otvorů. Objekt je využíván jako objekt pro 
bydlení. 

 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

Demolice objektu č. p. 356, ulice Palackého 
 
V letošním roce došlo k demolici přízemního objektu č. p. 356 v ulici Palackého. Objekt byl 
v havarijním stavu a jeho případná rekonstrukce by byla velmi náročná, jak po technické, tak 
i po finanční stránce. V chodbě došlo k celkovému zřícení trámového záklopového stropu, 
ve střední části došlo ke zřícení komínového tělesa a k následnému zřícení stropů spojovací 
chodby k jednotlivým místnostem a ke vstupu na půdu. Navazující, z převážné části hliněné 
obvodové zdivo bylo v horní partii destruované. Štítové zdivo dvorní části vykazovalo značné 
deformace (vyboulení). Na obvodovém nosném zdivu byly zjištěny nevýrazné svislé trhliny. 
Do objektu zatékalo skrze otvory ve střešním plášti, jednak po zříceném komínovém tělese, 
jednak skrze nezajištěné otvory střešních výlezů.  
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Demolice objektu č. p. 31, ulice Novosady 
 
V listopadu letošního roku bylo započato s demolici objektu č. p. 31 - bývalé elektrotechnické 
školy přiléhající k okruhu městského opevnění. Po demolici objektu budou provedeny 
terénní úpravy pozemku se zatravněním. Objekt byl dlouhodobě nevyužitý, proto bylo ze 
strany města přistoupeno k tomuto řešení. V místě, kde před stavbou objektu probíhala 
zřejmě kamenná hradba, bude proveden průzkum pro zjištění skutečného stavu a na 
základě tohoto zjištění budou následně probíhat jednání ve věci dozdění hradby tak, aby 
byly odlišeny hradby historické od nově dozděných. 
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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 2019.  

Uveďte významné akce, které byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou 

 
 
Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou si zachovala ve značné míře původní 
historickou městskou dispozici. Město si zachovalo uliční čáry, historické objekty v jádře 
středověkého původu a ve velkém rozsahu velmi pozoruhodné opevnění. Uvedené hodnoty 
městské památkové rezervace podmiňují zachování městského jádra, které vyžaduje 
kultivovaný přístup k jakýmkoliv zásahům. Hlavní uliční prostory nutno považovat z hlediska 
hmotového za neměnné. Středem MPR je náměstí T. G. Masaryka, které je obehnáno 
fortifikačním systémem z poloviny 15. století. Z tohoto systému se do dnešní doby dochoval 
jeden, na některých místech dva okruhy hradeb. Hradební okruh je po celém obvodu 
zrekonstruován.    

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 
 
Náměstí a přilehlé ulice prošly rekonstrukcí již v roce 2003-2005. Jednalo se o celkovou 
výměnu asfaltového povrchu za kamennou dlažbu (v některých částech byla odkryta 
stávající historická dlažba). Součástí rekonstrukce náměstí byla i výměna veškerého 
mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, osvětlení a stojany na kola) celé náměstí bylo také nově 
ozvučeno. Byla obnovena zeleň na náměstí, byly zde vysazeny nové stromy. V roce 2009 
byla na náměstí osazena kovaná plastika „Tilia“. Jedná se o poslední dílo zakladatele 
Hefaiston Alfreda Habermanna.  
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PARK KOMENSKÉHO SADY 
 
Na místě bývalého vodního příkopu je kolem hradeb zeleň, která byla parkově upravena.  
Na východní a severní části se jedná o ulici Komenského sady, kde se kolem hradeb 
nachází bývalý Rudolfův park založený roku 1881 (nyní park Komenského sady). V roce 
2008 byla restaurována socha sv. Šebestiána, která je součástí parku. V roce 2012 byly 
v parku v ulici Komenského sady zbudovány nové komunikace pro pěší a nové veřejné 
osvětlení. V roce 2013 proběhla obnova zeleně v parku Komenského sady. 
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ULICE NOVOSADY 
 
Další část hradebního okruhu obklopeného zelení se nachází na jižní straně města. Prostor 
kolem hradeb byl parkově upraven v roce 2006. Celý prostor byl zbaven náletové zeleně  
a různé nevhodné výsadby, byl oset travou a kolem ulice na Novosadech byly opraveny 
chodníky. V  roce 2010 zde byla osazena před bývalou synagogou kovaná plastika 
„Memento“. Celý prostor kolem hradeb je každoročně využíván pro instalaci kovaných plastik 
při akci „Kov ve městě“. 
 

  
 

 
MĚSTSKÝ HŘBITOV 
 
Městský hřbitov byl založen počátkem 17. století z důvodu nedostatečné kapacity původního 
hřbitova u kostela sv. Jakuba. V roce 2012 proběhla celková revitalizace hřbitova.  
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ZÁMECKÝ PARK  
 
S obnovou zámeckého parku se započalo v roce 2000 částečnou obnovou zeleně, mobiliáře 
včetně veřejného osvětlení, studny a osazení kovaných bran. V roce 2014 proběhla celková 
obnova parku. V rámci stavby byly provedeny úpravy stavební a vegetační.  
Součástí stavebních úprav bylo nahrazení původního asfaltového povrchu dvou páteřních 
komunikací parkem betonovou zámkovou dlažbou. Vedlejší cesty v parku byly provedeny 
z mechanicky zpevněného kameniva – nepraného štěrkopísku. Byly rovněž obnoveny dvě 
zaniklé betonové fontány. Vegetační úpravy v parku byly zahájeny na začátku stavby 
kácením přestárlých a nebezpečných dřevin včetně likvidace starých habrových stěn. 
V průběhu stavby byly provedeny ořezy stromů včetně jejich ošetření a bezpečnostních 
vazeb. V závěru stavby byla realizována výsadba nových alejových a parkových stromů, 
keřů, trvalek a trávníků.  
 

 
 
V loňském roce byla provedena oprava povrchu zpevněných ploch nádvoří zámku, stávající 
asfaltový povrch byl nahrazen dlážděným ze žulové kostky. Současně proběhla výměna 
rozvodů veřejného osvětlení v prostoru nádvoří, doplněny byly 3 sadová svítidla, nové je 
rovněž nasvětlení zámku a zeleného kruhu na nádvoří.  
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STŘEŠNÍ ZAHRADA 
 
Střešní zahrada je nejstarší na území České republiky a nejstarší v zemích severně od Alp. 
Před 150 lety vznikl projekt technicky zajímavé a dodnes originální střešní zahrady na 
pravém hospodářském křídle lipenského zámku. Až do roku 1945 sloužila střešní zahrada 
jako okrasná, poté byla přeměněna na zahradu užitkovou pro nájemníky, kteří obývali byty 
v zámku. Rekonstrukce se záměrem vrátit střešní zahradě její původní vzhled i okrasnou 
funkci byla zahájena v roce 2005, celkové náklady na rekonstrukci této vzácné památky se 
vyšplhaly téměř na pět milionů korun. Střešní zahrada byla v roce 2006 slavnostně předána 
veřejnosti k užívání.  
Okamžitě se stala nejvyhledávanější památkou ve městě, ročně ji obdivují tisíce návštěvníků. 
Rozloha zahrady je cca 600 m2. Střešní zahrada je bezesporu chloubou našeho města.  
 

 

 

REKONSTRUKCE ULIC LOSERTOVA A PALACKÉHO 
 
Tato náročná rekonstrukce spočívala v rekonstrukci kanalizace, povrchů komunikací, 
chodníků, zpevněných ploch a veřejného osvětlení. Proběhla v letech 2014- 2015. Stavba se 
týkala ulice Palackého, ulice Losertovy po ulici Perštýnskou a spojky ulice Losertovy s ulicí 
Komenského sady včetně přilehlého parkoviště. Byla provedena kompletní výměna 
konstrukcí zpevněných ploch včetně rekonstrukce a doplnění odvodňovacích prvků vozovky 
a úpravy dopravního značení. Povrchy vozovek, převážné části chodníků a zpevněných 
ploch jsou z kamenné dlažby. Stávající rozvody veřejného osvětlení jsou včetně světelných 
bodů nahrazeny novými převážně ve stávajících trasách. 
 

V souvislosti s touto stavbou se podařilo zdokumentovat průběh dřevěného vodovodního 
potrubí, které probíhalo napříč výkopem plynovodu v Palackého ulici. Jedná se o nejstarší 
vodovod v Lipníku nad Bečvou pocházející z roku 1541. Toto je doloženo 
dendrochronologickou analýzou vypracovanou specialistou Tomášem Kinclem z Brna. 
Zachycená trasa potrubí vedla ve směru S-J dnešní Křížkovského uličkou, mezi kostelem sv. 
Jakuba a farou a původně zřejmě přiváděla vodu do města z potoka Loučka.  
Po provedení fotodokumentace, zakreslení a zaměření této zajímavé situace byl odebrán 
vzorek o délce 0,9 m, který byl limitován šířkou stavebního výkopu. Průměr klády činil 26 cm.  
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Na řezu byl patrný vrtaný otvor o průměru 10 cm, kudy protékala voda. Potrubí se zachovalo 
ve vynikajícím stavu, především díky uložení v úrovni jílovitého podloží, které představuje 
ideální prostředí pro uchování předmětů z organického materiálu. 
 

  

  
 

MEDITAČNÍ  ZAHRADA 
 
Významným místem k odpočinku je Meditační zahrada přiléhající k východní straně 
presbytáře farního kostela sv. Jakuba. Má tvar nepravidelného pětiúhelníku o celkové 
výměře cca 3000 m2.  U vstupu do zahrady se návštěvníci mohou seznámit se základními 
informacemi o zahradě a s orientačním plánem. Záměr realizovat projekt Meditační zahrady 
vyšel ze vzájemné spolupráce Města Lipník nad Bečvou, vznikajícího občanského sdružení 
„Okrašlovací spolek Lípa“ a Římskokatolické farnosti Lipník nad Bečvou.  
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Prostor bývalého hřbitova v okolí kostela, který zanikl v 18. stol., byl po léta přístupný, ale po 
rekonstrukci městských hradeb v 90. letech 20. století došlo k jeho uzavření pro veřejnost. 
Farnost jej příležitostně využívala k náboženským účelům. Meditační zahrada nabízí lidem 
možnost relaxace, klidného spočinutí či zamyšlení. Díky vytrvalé práci zakládajících členů  
a podpoře Města Lipník nad Bečvou, České kulturně vzdělávací nadace, Farnosti sv. Jakuba 
a Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou se podařilo během pěti let 
vybudovat záhony, upravit terén a ve spolupráci s veřejností vysázet záhony okrasných 
trvalek.     
Pro veřejnost je tato zahrada otevřena od začátku května do konce září každý den od 8 do 
20 hodin.  

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, 

které byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, 

působení neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Technické služby zajišťují odvoz a zpracování komunálního odpadu, údržbu a provoz 
komunikací a kanalizací, dopravního značení, veřejných prostranství a zeleně, údržbu  
a opravy kanalizací a kanalizačních vpustí a řádný provoz a údržbu parkovacích hodin. 
V Lipníku nad Bečvou se v MPR nevyskytují žádné významné závady na životním prostředí. 
Ve městě pracují dvě neziskové organizace, jejichž náplní je ochrana veřejné zeleně, 
potažmo památek. Jedná se o Okrašlovací spolek Lípa a Občanské sdružení Piaristická 
kolej. 
 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Veškerá technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, plyn a elektrika) byla opravena  
a zrevidována před rekonstrukcí náměstí a opravou přilehlých ulic. Čistírna odpadních vod 
prošla rekonstrukcí v roce 2008. V roce 2014 byla na spojnici ulic Hranická, Smetanova  
a Komenského sady vybudována okružní křižovatka, která umožňuje změnu směru jízdy 
a odklonění zejména nákladní automobilové dopravy z centra města. V roce 2014 - 2015 
proběhla rekonstrukci kanalizace, povrchů komunikací, chodníků, zpevněných ploch  
a veřejného osvětlení v ulicích Palackého a Losertova. 
 

 

 

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 trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2009           8386   2019  8009 

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

provozní dobu atp.? 

 

Turistické informační centrum v Lipníku nad Bečvou bylo založeno v roce 1999 jako součást 
příspěvkové organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvou. Od roku 2006 je 
oddělením Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. na úseku informačních služeb.         
Od roku 2003 je členem Asociace turistických informačních center kategorie "B" a od  
8. listopadu 2004 je certifikováno agenturou Czech Tourism jako oficiální informační 
středisko. V červenci 2009 získalo certifikát, dosvědčující splnění všech nároků projektu 
Cyklisté vítáni organizovaného Nadací Partnerství. Od listopadu 2018 mohou turisté  
a návštěvníci města Lipníku nad Bečvou využívat služeb lipnického infocentra v nových 
reprezentativních prostorách na náměstí T. G. Masaryka 13. 
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Významnou součástí infocentra je stálá expozice Alfreda Habermanna. Zřízením 
expozice, která na nejvyšší úrovni prezentuje kovářské řemeslo, je podtržen význam Lipníku 
jako kovářského města a jeho členství v Kruhu evropských kovářských měst. Expozice je 
věnována významnému uměleckému kováři Alfredu Habermannovi, který je mimo jiné 
spoluzakladatelem mezinárodního sympozia uměleckých kovářů Hefaiston. Vystaveny jsou 
Mistrovy tovaryšské, mistrovské a restaurátorské práce, závěsné plastiky, modely velkých 
plastik, jejichž originály jsou umístěny v Lipníku a evropských zemích, Habermannovy 
portréty od různých autorů či fotografie z realizací jeho děl. Samotného „papeže kovářů“ 
připomene jeho kovářská zástěra a prototyp kovadliny. Instalace výstavy je dílem jeho dcery 
Christine Habermann von Hoch. Nové turistické centrum nabízí svým návštěvníkům nejen 
krásný prostor s designovým nábytkem, ale také nové služby, např. místnost 
s přebalovacím pultem, odkládací skříňky na zavazadla či rozšířenou nabídku propagačních 
materiálů a suvenýrů o výrobky regionálních dodavatelů.  
 

   
 

 
Od května do září si mohou návštěvníci prohlédnout Lipník nad Bečvou s průvodcem. 
Provází se denně kromě pondělí. Odchod je vždy v 10 a 14 hodin z Turistického 
informačního centra (náměstí T. G. Masaryka č. 13). Prohlídka je ZDARMA a podle zájmu 
skupiny trvá 1 - 2 hodiny. S průvodcem je možné navštívit památky, do kterých jinak vstup 
není možný (zvonice a hodinový stroj, synagoga, židovské hřbitovy), dále se návštěvníci 
dozvědí mnoho zajímavostí - například proč má Lipník n. B. ve znaku lva, proč sem na 
prázdniny jezdil Petr Vok z Rožmberka i Antonín Dvořák, kdo bydlí v kašně a kde vzal 
děkan Balšánek peníze na výstavbu kaplí a mariánského sloupu atd. V případě zájmu  
o prohlídku židovskou, kovářskou a církevní. 
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Návštěvníci mohou též shlédnout zrekonstruovaný 
historický hodinový stroj z věže sousedícího 
farního kostela sv. Jakuba Většího. Návštěvníci 
uvidí, jak se stroj uvádí do chodu a seznámí se 
s ochráncem stroje, hodinovým skřítkem, se kterým 
si budou moci zahrát zajímavou hru. Hodinový stroj 
je zpřístupněn při všech významných kulturně 
společenských událostech města, stejně tak 
sousedící vyhlídková věž farního kostela, odkud 
tato technická vzácnost pochází. V těchto 
prostorách se nachází rovněž fragment kašny  
se sochou sv. Floriána, která byla restaurována 
v roce 2018. Práce byly zaměřeny na zachování 
hmotné podstaty památky ve výrazu přírodního 
kamene s patinou stáří. Střední díl - podstavec 
s maskarony nebyl vzhledem k jeho technickému 
stavu restaurován, ale byl nahrazen kopií. 
 
Fragment kašny se sochou sv. Floriána je prezentován v přízemí objektu zvonice, kde jej 
návštěvníci mohou shlédnout v rámci komentovaných prohlídek. (Kašna se nachází na 
náměstí T. G. Masaryka). 
 

    
 

 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 
V letošním roce nebyly veřejnosti nově zpřístupněny žádné 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). 

 

Ubytování  

Město Lipník nad Bečvou se přirozeně nabízí jako centrum výletů v oblasti Moravské brány. 
K ubytování v Lipníku a blízkém okolí je možno využít některý z příjemných penzionů,  
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např. Fantasy, U Grygarů, U zámecké zahrady), které  se nacházejí v těsné blízkosti MPR  
a nabízejí ubytování v moderně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením, nebo 
se ubytovat v soukromí. Cenově přijatelné a přitom pohodlné ubytovny jsou často využívány 
turisty i rodinami s dětmi. Pro imobilní návštěvníky nabízí možnost pro bezbariérové 
ubytování Penzion U Zámecké zahrady.  

Stravování  

Nabídka stravovacích možností v Lipníku nad Bečvou a blízkém okolí je rozmanitá. 
Množství restaurací nabízí možnost chutného oběda či dobré večeře, je možno si vybrat 
také ze specialit mistra šéfkuchaře a dobré jídlo doplnit lahodným vínem či pěnivým mokem 
(restaurant Pivovar, restaurace u Marka, Fantasy, hotel a restaurace Lípa). Příjemná 
atmosféra cukráren a kaváren přímo na náměstí umožní vychutnat si výbornou kávu            
a odpočinout po náročném dni. Vinotéka zve návštěvníky na kvalitní přívlastková a archivní 
vína, ochutnat pivo z místního minipivovaru jezdí hosté zblízka i zdaleka. Po prohlídce 
místních památek přijde vhod posezení na zahrádkách restaurací, cukráren a hospůdek. 
Vlídné přijetí a rychlá a kvalitní obsluha jsou zde samozřejmostí. 

Sportovní vyžití v těsné blízkosti MPR 

Nabídka možností sportovního vyžití je v Lipníku velmi pestrá. Kopce, obklopující údolí 
Moravské Brány nabízejí vhodný terén pro horská kola, údolí Bečvy zase skýtá možnosti 
pro nenáročnou cykloturistiku, in-line brusle, skateboarding. Podél řeky Bečvy vede 
cyklostezka Bečva, údolím Moravské brány je značena i dálková cyklotrasa Jantarová 
stezka a trasa Greenways. 

V mikroregionu Lipensko jsou vyznačeny cyklotrasy, které umožňují poznávání 
nejzajímavějších míst v okolí Lipníka nad Bečvou a v údolí Moravské brány. Jsou vedeny  
v kruhu, se startem a cílem v Lipníku nad Bečvou – jsou zakresleny v mapě, vydané 
mikroregionem Lipensko, i s výškovými profily – mapa je k dispozici v TIC. 

S nimi můžete kombinovat další trasy značené v terénu, ať už jsou to turistické trasy Klubu 
českých turistů nebo značené cyklotrasy. Okolí Lipníka nad Bečvou nabízí jak cykloturistiku 
nenáročnou, především v údolí Bečvy, tak terény a vyjížďky vhodné i pro náročnější 
cykloturisty či bikery. Údolí Moravské brány je každoročně počátkem května dějištěm 
prestižního cyklomaratonu s názvem Author Šela Maraton. Část asfaltové cyklostezky 
Bečva, která vede z Přerova přes Lipník nad Bečvou k Týnu nad Bečvou a dále na Hranice 
je rájem cyklistů i bruslařů.   
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V loňském roce byla dobudována a pro veřejnost otevřená sportovní hala. Sportovní hala 
leží na ploše téměř 2500 m² a je koncipována jako krytá sportovní hala především pro 
míčové hry. Před vstupem do haly je zpevněná rozptylová plocha a parkoviště pro 50 
osobních aut.  
 

 
 

     
Parkování  

 
V centru města je dostatek placených i neplacených parkovacích míst jak na náměstí, tak 
po celém okruhu města, dále pak před sídlem Městského úřadu na ulici Bratrská.   

 
 

Zdravotnická síť v MPR a těsné blízkosti MPR 
 
Ordinace lékařů 
Lékárny 
Rehabilitační služby 
 
 
Kulturní zařízení  
 
Galerie a výstavní síň v bývalé konírně 
Výstavní prostory – Domeček 
 
 
Kulturní dům ECHO (v těsné blízkosti MPR) 
 
V roce 2013 byla dokončena náročná rekonstrukce objektu bývalého kina na kulturní dům. 
Touto rekonstrukcí konečně získalo město Lipník nad Bečvou důstojný společenský sál pro 
konání kulturních akcí. V kulturním domě se nachází centrální sál s balkonem a galerií, 
která jej propojuje do moderně řešeného předsálí se šatnou, barem a sociálními zařízeními. 
Za 5 let provozu se zde konalo již mnoho akcí se zajímavým programem.  
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Občanská vybavenost je na dobré úrovni a místní obyvatelé i návštěvníci města jsou 
s poskytovanými službami spokojeni. Jejich počet zůstal v roce 2018 na stejné úrovni jako 
v předešlých letech.  
 
 

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. 

 

Město Lipník nad Bečvou propaguje Program regenerace na svých webových stránkách 
města www.mesto-lipnik.cz. 
 
Veřejně přístupné památky nacházející se v MPR Lipník nad Bečvou jsou prezentovány  
na výše zmíněné webové stránce včetně otvírací doby pro návštěvníky: https://info.mesto-
lipnik.cz/pamatky/d-1062/p1=60. 
 
Příspěvky z rozpočtu města na obnovu kulturních památek i ostatních historických objektů, 
které se nacházejí v MPR Lipník nad Bečvou, jsou uvedeny na webových stránkách: 
https://www.mesto-lipnik.cz/zadost-o-nbsp-financni-prispevek-na-regeneraci-objektu-v-nbsp-
mpr-lipnik-nad-nbsp-becvou/d-7879/p1=2257. 
 
Program regenerace MPR je prezentován na webových stránkách:https://www.mesto-
lipnik.cz/oznameni-vlastnikum-nemovitych-kulturnich-pamatek/d-7886/p1=2257. 
 

 

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 2019. 

 
Středisko volného času –  je příspěvkovou organizací města. Nabízí pestré, kulturní  
a vzdělávací, společenské, sportovní či taneční aktivity všem věkovým i sociálním skupinám 
formou pravidelné činnosti v kroužcích, kurzech nebo prostřednictvím příležitostných akcí.  
 
Okrašlovací spolek Lípa - občanské sdružení, které se zabývá kulturní činností. Jeho 
nejdůležitějším projektem je „Meditační zahrada“ vedle kostela sv. Jakuba. Aktivně 
spolupracuje s městem především při Dnech evropského dědictví.  
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Římskokatolická farnost, Základní školy a Základní umělecká škola Antonína Dvořáka 
- aktivně podporují a účastní se akcí města.  
 
Cimbálová muzika Okybača, Cimbálová muzika Kločének při ZUŠ, Taneční orchestr 
Leopardi, Tupá šídla a dětský folklórní soubor Maleníček - umělecké soubory 
spolupracují na všech akcích pořádaných městem.  
 
  
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.). 

 
 
Odhalení PAMÁTNÍKU OBĚTEM HOLOCAUSTU (27. 1. 2019) 
Slavnostní odhalení památníku, který je věnován 164 lipenským obětem holocaustu. 
Autorem památníku je Ing. Arch. Tomáš Konvičný. 
 

  
 
 
UDÍLENÍ CEN MĚSTA (28. 3. 2019) 
Slavnostní udílení cen města v oblasti sportu, zájmové činnosti, kultury a sociální oblasti. 
Hudebně doprovázela skupina Travellers. 
 

  

 
 
VEŘEJNÉ ČTENÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU (2. 5. 2019)  
Maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během   
2. světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.  
Čtení v Lipníku probíhalo již podruhé v kostele Církve československé husitské (bývalé 
synagoze).  
V doprovodném programu proběhla projekce filmu Sophiina volba v KD Echo. 
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Koncert ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR (16. 5. 2019) 
Koncert na náměstí TGM za účasti těchto sólistů: Lucie Silkenové, Radky Fišarové  
a Martina Chodúra. Slovem provázela Jana Matějcová. 
 

  

 
 
PŘEROVSKÝ VOKÁL (25. 5. 2019) 
Koncert přerovského pěveckého sboru Vokál pod lipenským podloubím. 
Cílem jejich každoročního Tour de Haná je zatraktivnit sborové zpívání veřejnosti a přilákat 
tím do jejich řad potencionální zpěváky.   
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KOV VE MĚSTĚ (13. 6. – 30. 9. 2019) 
15. ročník exteriérové výstavy uměleckého kovářství. Tentokrát svá díla v centru města  
a v zámeckém parku vystavoval pan Milan Michna z Brna.  
Vernisáž výstavy proběhla 13. 6. na náměstí TGM.  
 

   

 
 
Svatojakubské hody (19. – 21. 7. 2019) 
Každoroční třídenní bohatý multižánrový program pro všechny generace na náměstí TGM  
a v KD Echo. V pátek v KD Echo pohádka pražského divadla KATO a následná stand-up 
show Kdo nepláče, není Čech. V sobotu na terase KD Echo cimbálová muzika Primáš. 
Večerní program patřil lipenským kapelám na náměstí TGM. V neděli bubenická show 
Jumping Drums a koncert Olgy Lounové na náměstí. 
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HEFAISTON (23. – 25. 8. 2019) 
XXXVIII. mezinárodní setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn.  
 

  

 
 
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN (9. – 15. 9. 2019) 
Putovní výstava v zámeckém parku. V letošním ročníku představilo město Lipník nad 
Bečvou proměnu zámecké konírny.  

 

 

 
 
LEGIOVLAK (10. – 15. 9. 2019) 
Replika legionářského vlaku složeného ze 14 vagónů byla slavnostně přivítána 10. 9.  
na nádraží v Lipníku nad Bečvou. 
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STOLPERSTEINE - Kameny zmizelých (11. 9. 2019) 
Položení kamenů, které jsou vzpomínkou na oběti holocaustu Zdeňku a Petra Schreiberovi, 
do chodníku v blízkosti jejich rodného domu na ul. 28. října. 
 

 

 
 
Dny evropského dědictví  - EHD (14. 9. 2019)  
Celostátní akce – zpřístupnění památek zdarma, komentované prohlídky města a v letošním 
roce zpřístupnění sklepních prostor pod TIC se třemi expozicemi. Pořádáno ve spolupráci 
s MěK, Okrášlovacím spolkem Lípa a studenty gymnázia.  
  

  

 
 
VETERÁNI – ukončení sezóny (29. 9. 2019) 
Ukončení sezóny Oldtimer clubu Helfštýn. Sraz na náměstí TGM.  
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Setkání seniorů 75 (9. 10. 2019) 
Každoroční setkání jubilantů v KD Echo. 
 

 

 
 
Oslavy 28. října  (28. 10. 2019)  
Lampionový průvod, kladení věnců a ohňostroj na náměstí TGM.  
 

  

 
 
30 LET SAMETU (13. – 20. 11. 2019) 
Výstav Jan Zajíc a 30 let sametu v Lipníku, koncert Karla Plíhala v KD Echo, setkání na 
náměstí, divadlo Vévévé.československo.cs, kinokavárna v KD Echo – dokumentární film 
Tenkrát. 
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Adventní svíce + koncerty na náměstí (prosinec 2019) 
Přátelská setkání s krátkým programem a rozsvícením svíčky na symbolickém adventním 
věnci kolem mariánského sloupu na náměstí TGM.  
 

  

 
Vánoční jarmark (13. 12. 2019) 
Tradiční vánoční jarmark na náměstí TGM. Stánkový prodej od 10:00, program na pódiu od 
15:00 (vystoupení škol), zvonice otevřená od 16:00, závěrečný ohňostroj v 18:00. 
 

  

 
 

Živý betlém (25. 12. 2019) 
Sváteční program s koledami a živými zvířaty v 16 hod. na náměstí a v kostele sv. Jakuba. 
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Výstavy v galerii Konírna a ve výstavním sále Domeček Městské knihovny  
 
V roce 2019 se v těchto výstavních prostorách konaly tyto výstavy: Oheň v domácnosti, 
Konfrontace 4, Spolkla mě knihovna (100 let knihovnického zákona), Město přes sklo (Lipník 
ve fotografiích Jana Šablického), Iva Hüttnerová – Obrázky, Pavel Roučka – Obrazy, Obrana 
hranic Československa 1918-2018, Jan Zajíc a 30 let sametu v Lipníku, Historická kola, 
Kouzlo Vánoc. 
 

  

  

  

 

 
 

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 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

V letošním roce nedošlo ze strany podnikatelské sféry k financování obnovy žádného 
významného památkového objektu. 
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet akcí Kč (tis.) Poznámka 

Celkem na území obce /města 4 6 500  

Z toho na území MPR nebo MPZ 4 6 500  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území 
MPR nebo MPZ) 

10 2 200  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 
Prahy, na  obnově  památek v roce 2019 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v % 

4 2 %  

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.) 

Měšťanský dům č. p. 14 - obnova střešního pláště 300 

Piaristická kolej č. p. 357- zajištění kleneb severozápadního křídla 600 

Měšťanský dům č. p. 617 68 

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova nemovité kulturní památky č. p. 357 
v Lipníku nad Bečvou 

200 Olomoucký kraj – získáno 

 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Lipník nad Bečvou 

Poř.     
č.  

Kulturní památka  
(identifikace objektu) 

Akce obnovy  
(stručná charakteristika) 

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec, 
kraj) 

Celkové 
náklady 

2020          
(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 
Ohradní zeď zámeckého parku 
Lipník n. B. 

oprava narušeného zdiva 
ohradní zdi zámeckého 
parku 

obec 3 437 3 000 1 500 

2 
Kachlová kamna součástí 
budovy zámek, č. p. 358 

restaurování stávajících 
kachlových kamen 
umístěných v budově zámku 
v II. NP 

obec 200 200 200 

3 
Okruh městského opevnění  
parc. Č. 104 st. 

oprava hradeb 1. etapa obec 263 250 125 

4 
Kašna se sochou sv. Jana 
Nepomuckého 

restaurátorské práce na 
kašně se sochou 

obec 200 200 200 
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5 Měšťanský dům č. p. 18 
oprava světlíku, nátěr 
střešní plechové krytiny 

FO 150 140 70 

6 Měšťanský dům č. p. 23 

repase kastlových a 
kruhových oken v průčelí do 
ulice 28. října, obnova 
nátěrů v dvorní fasádě 

FO 220 200 100 

7 Měšťanský dům č. p. 74 výměna okenních výplní FO 137 100 50 

8 Měšťanský dům č. p. 617 
oprava střechy, repase 
vstupních dveří, oprava 4 ks 
komínů 

FO 645 600 300 

9 Měšťanský dům č. p. 7 oprava komínů FO 40 40 20 

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem 5 292 4 730 2 565 

 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán (stav rozpracovanosti, datum schválení). 

 

Úplné znění územního plánu Lipník nad Bečvou po změně č. 9, která nabyla účinnosti  
1. 4. 2019. 

 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem). 

 

Město Lipník nad Bečvou nemá zpracovaný regulační plán pro MPR Lipník nad Bečvou. 
 

G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 

 

Program regenerace Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou na období 2016 – 
2020, schválení proběhlo na zasedání zastupitelstva města dne 3. 11. 2015 usnesením  
č. 162/2015 – ZM 8. 
 

Aktualizace „plánu realizace“ č. 1 Programu regenerace, schválení proběhlo na zasedání 
zastupitelstva města dne 1. 11. 2016 usnesením č. 297/2016 – ZM 15. 
 
Aktualizace „plánu realizace“ č. 2 Programu regenerace, schválení proběhlo na zasedání 
zastupitelstva města dne 31. 10. 2017 usnesením č. 429/2017 – ZM 22. 
 
Aktualizace „plánu realizace“ č. 3 Programu regenerace, schválení proběhlo na zasedání 
zastupitelstva města dne 17. 9. 2019 usnesením č. 122/2019 – ZM 6. 
 

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

schválení).  

 
Město Lipník nad Bečvou nemá rozpracovaný ani schválený Program rozvoje obce. 
 

G.5. Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (např. plán památkové ochrany, strategie 

CLLD,  ITI,  IPRU). 

            

- strategický plán zpracovaný a schválený v roce 2017 (aktualizace č. 2 v roce 2019) 
- schválená studie barevnosti fasád z roku 1992 
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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. 

 

V posledních letech zaznamenalo město Lipník nad Bečvou velké změny, které se příznivě 
projevují ve zvýšeném zájmu soukromých osob o objekty v městské památkové rezervaci  
a také ve zvýšeném zájmu turistů. Domy ve vlastnictví soukromých osob se oblékají do 
nových kabátů a také jejich vnitřní prostory se postupně dočkávají památkové obnovy.  

Veřejná prostranství nezůstávají opomíjena, naopak i v této oblasti došlo v posledních 
několika letech a ke značným viditelným změnám. Byl proveden velký objem prací 
spočívající v revitalizaci několika veřejných prostranství. 

Město Lipník nad Bečvou dlouhodobě vynakládá nemalé finanční prostředky ze svého 
rozpočtu na obnovu památkových objektů, které má ve svém vlastnictví. Tuto obnovu 
provádí z velké části lipenské firmy. 

Na území MPR se daří regulovat reklamu na nezbytně nutnou úroveň a je snaha včlenit ji do 
stávající zástavby co nejcitlivěji. Dnešní podoba města je vyústěním dlouhodobé, 
systematické a pečlivé práce mnoha lidí. Na první pohled se změnil vzhled domů, veřejných 
prostranství, zeleně sloužící pro odpočinek obyvatel města i jeho návštěvníků. Vnímají to 
nejen místní obyvatelé, ale také návštěvníci, kteří se do našeho města vracejí po mnoha 
letech a jsou velmi překvapeni, jakými velkými změnami prošlo, jak rozkvetlo do krásy.  
Město Lipník nad Bečvou je městem s bohatou historií, žijící kulturní současností  
i budoucností. Uvědomuje si, jak důležité je zachovat co nejvíce z odkazu našich předků pro 
další generace. 

V letošním roce nebyly získány finanční prostředky z žádných výše uvedených zdrojů.  

Město každoročně vyhlašuje dotační program na regeneraci objektů v MPR Lipník nad 
Bečvou. Cílem finančního příspěvku je podpořit regeneraci viditelných částí historických 
objektů v MPR. Nejedná se jen o objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek, ale o všechny objekty situované v MPR. Výše finančního příspěvku je odvozena 
z rozpočtu plánované akce. Minimální částka příspěvku je 3 000,- Kč, maximální částka  
50 % nákladů, max. však 80 000,- Kč. Zájem o přidělení příspěvku je každoročně velký, 
vlastníci nemovitostí jeho přidělení velmi vítají a v maximální míře jej využívají. Žádosti 
posuzuje komise pro městskou památkovou rezervaci, která doporučuje výši přidělené 
dotace a zastupitelstvo města ji následně schvaluje. Komise zasedá několikrát ročně, podílí 
se na důležitých rozhodnutích ohledně památkové péče a úzce spolupracuje s vedením 
města.  
 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 10. 12. 2019 

 

Schválil: Ing. Miloslav Přikryl – starosta města            

 

Podpis:    …………………………………… 
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