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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 2021 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace Loket 

 
 

 

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 2021, doplněnou fotodokumentací. 

 
 

Město Loket dlouhodobě pečuje o svůj nemovitý majetek, a to nejen majetek, který je památkově chráněný, 

resp. Nachází se v MPR. Přesto v roce 2021 došlo k realizaci a dokončení  několika dlouhodobě plánovaných, 

nebo naopak neplánovaných, ale o to více potřebných akcí v MPR. 

Asi tím nejzásadnějším počinem, byla největší investiční akce několika desetiletí a ro rekonstrukce zchátralé 

Dvorany. Objekt, který původně sloužil jako tělocvična a studentský domov, a který za komunismu sloužil jako 

sídlo MNV a kulturní dům, byl po revoluci zprivatizován a postupně došlo k jeho téměř totální devastaci. 

Objekt se podařilo městu Loket získat zpět do vlastních rukou a byla připravena roszáhlá rekonstrukce, která 

byla započata v roce 2018. Po třech letech došlo k ukončení stavebních a restaurátorských prací a na konci   

šetrně obnovený objekt, který slouží obyvatelům města . V rámci stavebních a restarurátorských prací došlo 

k obnově rozsáhlých cenných celků objektu, zejména výplní, štukové a malované výzdoby. 

V roce 2021 došlo také k dlouho nerealizovanému šetrnému restarování dvou městských kašen, které se 

nacházejí na historickém náměstí. Došlo k restarurování kamenných prvků, osazení olověné vany a  

vybudování historického zastřešení, které chrání kašny před povětrnostními vlivy, zároveň byly z kašen 

odstraněny novodobé prvky. 

V roce 2020 byla zahájena oprava podloubí radnice, při které byly objeveny pozůstatky původní barokní 

výmalby, o které nebyly nikde žádné zmínky. V této části byly práce zastaveny a byl zpracován  restaurátorský 

záměr a v letošním roce došlo k jejich restaurování a představení veřejnosti. 

Z programu MPR byl v letošním roce také řešen nátěr a oprava šindelové střechy na hradu, kde také došlo 

k restaurování cenných výmaleb. 

Město Loket dlouhodobě pečuje o své památkově chráněné objekty – hrad, barokní radnice, sloup Nejsvětější 

trojice, kašny. Část hradebního systému je ve špatném stavu a plánuje se jeho postupná rekonstrukce.  

O své památky pečují za přispění města i další vlastníci památkově i nepamátkově chráněných objektů, ať už se 

jedná o církev (kostel sv. Václava, fara), vlastníci měšťanských domů, hotelů, penzionů a restaurací. 

 

 

 

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 2021. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

Počet nemovitých kulturních památek na území  MPR Loket je 93. 

Rozloha MPR Loket činí 17,56 ha.  
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, 

 A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2021 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Žádná kulturní památka v MPR Loket není v havarijním stavu.  

 

 

 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2021 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

• Radniční 312 a 313 – Městská dvorana – budova nebyla od roku 1989 využívána z důvodu jejího 

špatného technického stavu. V době užívání budovy zde bylo sídlo Národního výboru Loket a 

společenský sál byl využíván ke konání kulturních akcí. Doba trvání stavu byla  32 let.  

 

• T.G. Masaryka č.p. 16 a 17 – bývalý hotel Actus, ten byl do roku 1996 v provozu, následně po jeho 

prodeji je hotel nevyužíván a nabízen k dalšímu prodeji. Doba trvání tohoto stavu je 25 let. 

 

• T.G. Masaryka č.p. 29 – objekt je postupně opravován, není obydlen. Doba trvání tohoto stavu je 23 

let. 

 

• Kostelní č.p. 61 – probíhá jeho celková rekonstrukce, není obydlen. Doba trvání tohoto stavu je 18 

měsíců.  

 

• Řeznická č.p. 110 – není obydlen. Doba trvání tohoto stavu je 30 let. V přízemí je restaurace – zavřená 

1 rok.  

 

 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2021, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

• hrad Loket - oprava a nátěr šindelové střešní krytiny a s tím související práce na objektech areálu hradu 

Loket – I. etapa – zachování funkčnosti střechy 

 

• horní kašna na náměstí – restaurování kašny – odsekání poškozených spár a uvolněných tmelů, 

sanance a čistění kamene, konzervace kramlí, zpevnění kamene, spárování, tmelení kamene, barevná 

retuš  

• dolní kašna na náměstí – restaurování kašny – odsekání poškozených spár a uvolněných tmelů, 

sanance a čistění kamene, konzervace kramlí, zpevnění kamene, spárování, tmelení kamene, barevná 

retuš  

• radnice na náměstí – restaurování výmalby klenby podloubí radnice – výmalba byla náhodně objevena 

při udržovacích pracích podloubí radnice, dekorativní malba podloubí značnou měrou estetizuje 

prostor reprezentativního vstupu do významné městské instituce.   

 

 

 

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2021 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 

 

Žádný  

 

 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2021 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

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

 

 

 

 

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 2021 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 

 

Žádná budova  

 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2021, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

Městská dvorana – č.p. 312 a 313, Radniční, Loket – kompletní rekonstrukce objektu, vč. Rozsáhlého objemu 

restaurátorských prací – objekt slouží jako sídlo základní umělecké školy a kulturního domu 

Kašny kompletní obnova 2 kašen 

Podloubí radnice – restaurování barokních výmaleb – objekt slouží jako sídlo městského úřadu a městské 

knihovny 

Střecha hrad – oprava, nátěr a výměna – šindelová střecha hradu – zpřístupněný objekt 

Kaple hrad 

 

 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2021 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

Žádné 

 

 

 

 

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 2021. Uveďte významné akce, které byly v letech 2011-

2021 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Stav veřejných prostranství v MPR je Loket je udržovaný. Město Loket se postupně snaží dlouho zanedbaná 

místa revitalizovat. V roce 2021 například došlo k vybudování venkovní environmentální učebny v prostorách 

proluky po demolovaném objektu. Město postupně plánuje revitalizaci zelených ploch na základě spolupráce s 

architekty. V desátých letech 21. století došlo k rekonstrukci „pěší“ zóny, části ulice T. G. Masaryka. 

 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2021. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2011 - 2021 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

V roce 2014 došlo k prohlášení Dvorany za kulturní památku.  

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2021 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2011 - 2021 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

 

V tomto období nebyly realizovány tyto akce. 
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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 trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2011              2021  412 

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

provozní dobu atp.? 

INFOCENTRUM MĚSTA LOKET 

Zámecká 69, 357 33 Loket 

www.loket.info 

Služby návštěvníkům: 

Veřejně přístupné místo, poskytující objektivní a ověřené informace o turistických cílech, službách cestovního 

ruchu, rekreační a kulturní nabídce v oblasti svého působení (lokalitě Loketska) a možnost zakoupení drobných 

propagačních předmětů. 

Provozní doba: 

9-15.30 (polední pauza 13-13.30) listopad - březen 

9-16.30 (polední pauza 13-13.30) duben – červen + září - říjen 

9-18.00 (polední pauza 13-13.30) červenec - srpen 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2021 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Městská dvorana - objekt slouží jako sídlo základní umělecké školy a kulturního domu   

 

 

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). 

 

Ubytovací zařízení jsou v rámci historického centra dostatečná, oproti stravovacím zařízením. Těch je v Lokti 

nedostatek. Zdravotnická zařízení jsou přímo v centru historického jádra. Tělovýchovná zařízení sloužící 

obyvatelům na celém území města jsou hodnocena jako dobrá. Parkování v historickém centru je 

problematické, ale to je v současné době řešeno novým dopravní značením. 

 

 

 

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. 

 

Kulturní památky - https://loket.cz/pamatky/ 

Program regenerace MPR – www.loket.cz 

 

 

 

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 2021. 

 

 

Loketské zvony z. s. – spolek se podílí na obnově kostelních zvonů v kostele sv. Václava, pořádá mnoho 

kulturních akcí na podporu této aktivity 
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Okrašlovací spolek Loket z. s. – spolek se podílí na zvelebování veřejného prostranství – lavičky, péče o 

vyhlídky atd. 

 

V Lokti působí mnoho dobrovolníků, kteří nejsou organizováni a podílí se na zvelebování města – tvorba 

městské vinice, instalace drobných prvků v parcích atd. 

 

Všechny tyto aktivity probíhají každoročně, tj. i v roce 2021 

 

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.). 

 

 

Letní Půtovy slavnosti – středověké trhy na loketském hradě a centru města 

Vinobraní – hrad a centrum města 

Muzejní a muzikantská noc – akce sloužící k propagaci místních podniků a muzeí 

Krušnohorské vánoční trhy – hrad a centrum města 

Masopust – historické centrum města 

Čertovská stezka na hradbách 

Průvod sv. Martina – hrad a centrum města 

 

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 2021 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

 

Podnikatelská sféra se podílí na záchraně a využití objektů, které jsou v jejich vlastnictví – převážnou část tvoří 

podnikatelé v pohostinství. 

 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2021 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2021 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 5 19 541  

Z toho na území MPR nebo MPZ 5 19 541  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

0 0  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2021 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

5 18 % 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2021. 

Akce Kč (tis.) 

hrad Loket č.p. 66 - obnova dožilých dveří z exteriéru do věže, dobových dveří do 

kamenného portálu v Rytířském sálu a v doplnění dobových dveří mezi obřadní síní ve 

východním křídle a přilehlé části Severního paláce 

 

250 

hrad Loket č.p. 66 -  restaurování části interiéru Severního paláce hradu - místnost č. 202 

 

600 

hrad Loket.č.p. 66 - restaurování a osazení polychromovaného stropu - místnost č. 203 - 

Severní palác hradu Loket 

 

900 

hrad Loket. č.p. 66,67, 68 - oprava a nátěr šindelové střešní krytiny na všech objektech 

areálu hradu loket 

 

1059 
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radnice č.p. 1 - restaurování výmalby klenby podloubí radnice 

 

300 

sloup Nejsvětější Trojice - restaurování sloupu 

 

273 

horní kašna na náměstí - restaurování kašny 

 

985 

Dolní kašna na náměstí - restaurování  kašny 

 

985 

 

 

kaple sv. Anny č.p. 180 - oprava fasády kaple 

42,5 

Kostel sv. Václava č.p. 14 - restaurování 3 ks figurálních vitráží v kostele sv. Václava 

 

485 

 

Měšťanský dům č.p. 110 - výměna střešní krytiny 

 

480 

měšťanský dům č.p. 97 - oprava a nátěr fasády - strana do náměstí a do dvora 

 

325 

měšťanský dům č.p. 99 - oprava a nátěr fasády - strana do náměstí a do dvora 

 

325 

měšťanský dům č.p. 111 - obnova fasády - strana do náměstí a do dvora 

 

495 

Goethova vyhlídka – součástí areálu hotelů Bílý kůň č.p. 108 a 109 - obnova střešní 

krytiny včetně klempířských prvků  

 

115 

SPŠ Loket, č.p. 2 - obnova dožilých oken - I. etapa 

 

495 

SPŠ Loket, č.p. 2 - obnova původních historických vstupních vrat za stávající novodobé 

vstupní dveřní výplně 

 

100 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) – uvést, zda bylo požádáno na rok 2021 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Hrad Loket – restaurování části interiéru Severního 

paláce 

292 Karlovarský kraj 

   

   

   

 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

 

Územní plán 

Název:  Územní plán Loket 

Změna č. 1 Územního plánu Loket 

Pořizovatel: Městský úřad Loket, odbor výstavby 

Městský úřad Loket, odbor výstavby 

Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO, Vinohradská 222/156, 130 00 Praha 3 - 

Vinohrady 

Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO, Vinohradská 222/156, 130 00 Praha 3 - 

Vinohrady 

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání:             14.12.2017 

        17.06.2021 - využit § 55a stavebního zákona - zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny         

                             územního plánu a o jejím obsahu  
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b) konceptu (souborné stanovisko): 0  

c) návrhu:            13.05.2021  

Předpokládaný termín vydání změny územního plánu obecním zastupitelstvem: 09/2022 

 

 

 

 

 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 
Regulační  plán  MPR nebo MPZ  

Název:  Územní projekt zóny Loket – centrum;  

 Změny č. 1 ÚPjZ Loket - centrum 

 Změna č. 2 ÚPjZ Loket - centrum 

 Změna č. 4 ÚPjZ Loket - centrum 

Pořizovatel: Okresní úřad Sokolov, referát ŽP;  

 Městský úřad Loket, odbor výstavby 

 Městský úřad Loket, odbor výstavby 

 Městský úřad Loket, odbor výstavby 

Zpracovatel: SÚRPMO Praha; 

 Ing. arch. Alexandra Kasková, Sokolovská 54, Karlovy Vary; 

 Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP-24, U Sadu 13, Praha 6 

 Ing. arch. Vlasta Poláčková – urbanistický ateliér UP-24, K Červenému vrchu 845/2b, 

Praha 6 

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání: nedochováno; 5. 11. 1998; 17. 3. 2011; 15. 09. 2016   

b) konceptu (souborné stanovisko): 29. 5. 1991; 0; 0; 0   

c) návrhu: 2. 3. 1993; 4. 11. 1999; 8. 9. 2011; 08. 02. 2018  

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem: 0 

 

 

 

 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení 

zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 
 

Jednou z podmínek pro získání finančních prostředků z tohoto programu je schválený Program regenerace 

městské památkové rezervace Loket. Program je koncepční materiál,který přispěje jako pomůcka pro orientaci 

v problematice zásahů uvnitř historického jádra. Má sloužit jako podklad pro rozpracování jednotlivých 

součástí MPR Loket, obnovy domů, povrchů komunikací,  doprava, parkování, zeleň atd. 

 

V roce 1994 se město přidalo k usnesení vlády k celostátnímu programu regenerace, vypracovalo program pro 

MPR Loket a pak následovaly další, vždy schvalované v orgánech města. Poslední Programu regenerace na 

období 2017 – 2021 byl zpracovaný architektonickým ateliérem Hlaváček -architekti, s.r.o.  

 

V současné době připravilo město Loket 8. etapu pokračování tohoto programu regenerace MPR.  

 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LOKET NA OBDOBÍ 2017 – 2021 

byl schválen Zastupitelstvem města Loket dne 15. 12. 2016, usnesením č. Z124/8/2016, zpracovaný Hlaváček – 

architekti s. r. o. 

 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LOKET NA OBDOBÍ 2021 – 2027 

byl schválen Zastupitelstvem města Loket dne 9. 12. 2021, usnesením č. Z90/6/2021, zpracovaný Evou Krátkou 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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v roce 2021.  

 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo 

MPZ (stav rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). 

Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  

IPRU). 
 

Strategický plán rozvoje města Loket na období 2017 – 2021 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 
 
Město Loket je i díky stavu MPR jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů, město Loket i vlastníci 

objektů se stále snaží zlepšovat stav objektů, které jsou v jejich vlastnictví nebo správě. V podstatě jediným 

limitem je množství finančních prostředků. Veřejná prostranství jsou udržována a postupně zvelebována což se 

projevuje na zlepšujícím se vnímání i ze strany občanů, kdy v posledních letech znovu dochází k oživování 

historického centra, které se po vylidnění zase postupně stává místem pro život a lidé se sem stěhují. Většina 

podnikatelů působících v historickém centru podniká ve službách což souvisí s atraktivitou města pro turisty, 

jejichž počty až na poslední dva covidové roky neustále narůstají. 

Asi největším problémem současné doby je dopravní situace v centru a rozdílné požadavky ze strany občanů a 

podnikatelů na dopravní přístupnost náměstí. 

 

Reklama v MPR není regulována, avšak nepředstavuje zásadní problém.  

 

Nejsou další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ 

prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

 

Město má v rozpočtu kapitolu – dotační prostředky na opravu nepamátkových objektů. Tyto prostředky jsou 

určeny na rekonstrukce nepamátkových objektů a to jak pro nepodnikatelské tak podnikatelské subjekty. 
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Schválil    …………………….                         Datum      ………………….  2021           

 

Podpis      ……………………… 

 

 

 

Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2021. Přihlášku zašlete v elektronické 

podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 

rodinné 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, město, městská část hl. města Prahy 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 2021. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 

město/obec.  
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