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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 2021, doplněnou fotodokumentací. 

 

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. 
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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 2021. 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 2021 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Ke konci roku 2021 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 2021  nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Budova bývalé Piaristické koleje – vlastník Město Lipník nad Bečvou 
 
Ke konci roku 2021 je na území Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou jedna 
nemovitá kulturní památka, která je téměř 30 let nevyužívána. Jedná se o areál bývalé 
piaristické koleje. 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. Provedením těchto prací došlo k odstranění 
havarijního stavu budovy. 
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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. 

 
 
Budova radnice č. p. 88, 89 -  vlastník Město Lipník nad Bečvou  
 
 
Byla provedena obnova střešního pláště objektu.  Celková plocha střešní krytiny byla 
důkladně očištěna a odmaštěna vysokotlakým vodním paprskem a ručně dočištěna. Byl 
proveden základní nátěr, důkladně vetřen štětci a následně byla aplikována povrchová  
polyuretanová barva VITON PE 33 v odstínu RAL 3009 (oxidovaná červená) v matném 
provedení. Rovněž bylo provedeno klempířské zapravení, klempířské opravy okapů a svodů 
dešťové vody Dále byly provedeny lokální opravy spojů v nadstřešních žlabech a jejich 
vyčištění. Nátěr nadstřešních žlabů ve stejném odstínu jako nový nátěr střešního pláště. 
Svody dešťové vody nebyly měněny. Výlezy nad střechou byly nově zaskleny.   
 
 

Stavba byla realizována celkovým nákladem 382 975,- Kč  

 

 
Objekt radnice č. p. 89  (nemovitá KP), nám T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou – oprava     

a nátěr střešního  pláště -   135 000,- Kč  z  MK ČR z Programu regenerace MK ČR 
(celkové náklady 275 373,- Kč) 
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Objekt radnice  č. p. 88 není zapsanou kulturní památkou, na obnovu střešního pláště této 
části byla přidělena dotace z Olomouckého kraje ve výši 45 000,- Kč (celkové náklady 
107 602,- Kč). 
 

 
 

 

 
Kaple sv. Josefa – vlastník Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou 
 
Jedná se o architektonicky a výtvarně kvalitní raně barokní stavbu, významný doplněk 
urbanistického ztvárnění historického jádra města. Původně špitální kaple z roku 1695. 
Truhlářské výplně kaple sv. Josefa pocházejí částečně patrně z doby jejího vzniku, a to 
interiérové dveře do sakristie a okna. Vstupní dveře pocházejí až z  2. poloviny 19. století. 
Dvoukřídlé vstupní dveře rámové konstrukce se dvěma výplněmi jsou osazené v kamenném 
ostění. V současnosti se v kapli konají bohoslužby. 
 
Památková obnova spočívá v restaurování vstupních dveří a oken v kapli sv. Josefa. Výplně 
otvorů byly dožité a ve velmi špatném technickém stavu,  napadené dřevokazným hmyzem. 
Byla provedena petrifikace, doplnění chybějících částí a závěrečné povrchové úprava oken   
a dveří, která zásadním způsobem přispěla k celkovému estetickému účinku těchto prvků. 
Tato obnova nenarušuje zájmy památkové péče, jelikož není v rozporu s obecnými principy 
uplatňovanými pro restaurování kulturních památek, kdy je kladen důraz na nejcitlivější 
způsob přístupu k památkově chráněné struktuře, který uchovává její hmotnou substanci, 
včetně stop stáří či fragmentárnosti dílčích struktur.  
 
 
 

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


6 
 

 
 
Restaurování  výplní otvorů bylo realizováno celkovým nákladem 372 600,- Kč za přispění 
dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a zón (265 000,- Kč). 
 

 
                             
                           
Rovněž proběhlo restaurování hlavního kamenného portálu. Portál je pravoúhlého tvaru       
s jednoduchým hranolovým provedením stojen, vyzdoben pomocí plasticky orámovaných 
hran ostění.  Cílem restaurování bylo zachování památkových hodnot, které tvoří původní 
hmotové a materiálové řešení kamenného hlavního portálu jako architektonického prvku, 
dotvářejícího celkový vzhled památky.  

 
Restaurování kamenného portálu bylo realizováno celkovým nákladem 89 585,- Kč, finanční  
příspěvek Města Lipník nad Bečvou na obnovu viditelných částí objektů v Městské 
památkové rezervaci Lipník nad Bečvou činil 44 000,- Kč. 
 
V loňském roce došlo k celkové obnově fasády na tomto objektu,  
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Foto vstupní dveře kaple s kamenným portálem 
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Gymnázium č. p. 62 – vlastník Město Lipník nad Bečvou 
 
 
Za hranicí MPR se nachází budova Gymnázia, která je nemovitou kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V letošním roce dostala budova 
nový, velmi slušivý kabát, byla provedena obnova fasády z čelní a boční strany.  
 

 
Foto před obnovou 

  

 
Foto po obnově 
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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.) 

 

V roce 2021 nedošlo k žádnému zrušení prohlášení objektu za kulturní památku.  

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. 

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

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
Dostavba okruhu městského opevnění v ulici Novosady 

 
V roce 2019 došlo k demolici objektu č.p 31, tento byl  dlouhodobě nevyužívanou bývalou 
elektrotechnickou školou přiléhající k okruhu městského opevnění. Objekt  byl v „Zásadách 
památkové ochrany z roku 2000 zpracovaném Národním památkovým ústavem určen 
k odstranění bez náhrady.  
 
Demolicí vznikla proluka a bylo rozhodnuto, že hradby budou dozděny tak, aby byla odlišena 
nová dostavba od původního historického zdiva.  
Stavba je realizována celkovým nákladem 2 200 000,- Kč,  financováno  Městem Lipník    
nad Bečvou z vlastních finančních prostředků. 
 

 
 

Foto dostavba hradeb  
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U některých budov v MPR byly provedeny udržovací práce, např. výměna výplní otvorů 
nebo obnova fasády. 

 
 

 
 

Foto dům č. p. 70, ulice Losertova - výměna výplní otvorů (okna) 
 

 
 

Foto dům č. p. 34, ulice Stará – obnova fasády 
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B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2021 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V letošním roce nedošlo k demolici žádného objektu. 
 

 

 

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. 

 

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou 

 
 
Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou si zachovala ve značné míře původní 
historickou městskou dispozici.  
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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.    

 
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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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.  
 
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. 
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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  roce 2018 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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Foto podzim v zámeckém parku 
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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.  
 

 
 

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 2011 - 2021 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 pracuje neziskové organizace, jejíž náplní je ochrana veřejné zeleně, potažmo 
památek, jedná se o Okrašlovací spolek Lípa. 
 

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.). 

 

Veškerá technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, plyn a elektrika) byla opravena  
a zrevidována před rekonstrukcí náměstí a opravou přilehlých ulic.  V roce 2014 - 2015 
proběhla rekonstrukce kanalizace, povrchů komunikací, chodníků, zpevněných ploch  
a veřejného osvětlení v ulicích Palackého a Losertova. V letošním roce došlo k posílení      
el. sítě,  a to i z důvodu vybudování 2 stanic pro nabíjení elektromobilů na stávajících 
parkovištích.  
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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 trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2011          1800   2021  1780 

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. 
 
 
 

   
 
 
 
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.  
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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. 
 
 
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). 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2021 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,  
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. 
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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.   

 
V roce 2018 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 
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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.  
 

   
 

 

Občanská vybavenost je na dobré úrovni a místní obyvatelé i návštěvníci města jsou 
s poskytovanými službami spokojeni. Jejich počet zůstal 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/uredni-deska/1/pocet=90&p1=704 
 
 
Program regenerace MPR je prezentován na webových stránkách: https://www.mesto-
lipnik.cz/program-regenerace-mpr/d-3194/p1=2218 
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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. 

 

 
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.  
 
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.). 

 

KOVANÝ KŘÍŽ OD JIŘÍHO JURDY 
 1. února 2021 proběhlo za účasti zástupců města, armády a Československé obce 
legionářské slavnostní odhalení a požehnání kovaného kříže od Jiřího Jurdy ml. na 
lipenském hřbitově. 2,1 m vysoký kříž umístěný na půlmetrovém kovaném podstavci uctí 
památku všech padlých v 1. světové válce.  
 
Na kříži je navržen květ vlčího máku, který se stal symbolem Dne veteránů. V Lipníku nad 
Bečvou fungoval v letech 1914 – 1920 rozsáhlý vojenský lazaret, jimž za svou existenci 
prošly tisíce raněných.  Celkem zde zemřelo 714 lidí. 232 bylo pochováno na městském 
hřbitově, 471 na vojenském hřbitově (v areálu kasáren) a 11 na židovském hřbitově. 
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KOV VE MĚSTĚ (červenec – září 2021) 
 
Sedmnáctý ročník Kovu ve městě byl prezentací Ave Art Ostrava. Ave Art patří již bezmála 
20 let ke vzdělávacím institucím zajišťujícím základní, středoškolský a další stupeň 
uměleckého vzdělávání. V současné době působí v Moravskoslezském kraji jako základní 
škola s výtvarným oborem a střední škola se šesti maturitními obory, z nichž je pro naši 
výstavu stěžejní Umělecké kovářství. V tomto oboru se zaměřuje také na pořádání 
rekvalifikačních kurzů.  Od září 2021 je otevřena Vyšší odborná škola se třemi obory: 
Multimediální tvorba, Navrhování interiérů a zahrad a Produktový a průmyslový design.  
Studenti Ave Artu patří k často oceňovaným účastníkům výstav a sympozií. Ve studentských 
kategoriích Hefaistonu získali vystavené maturitní práce často i nejvyšší ceny. Sochařsky 
pojaté figurální práce od Filipa Dluhosche, či Nicolase Holuba patřily k tomu nejlepšímu,     
co studenti v mezinárodní konkurenci představili.  
 
Právě figurální tvorba, práce zaměřené na ztvárnění abstrahovaných zvířat a geometrické 
plastiky převažovaly ve výběru zhruba tří desítek artefaktů, které byly vystaveny 
v historickém centru města. Zvláštní prostor získaly designově pojaté prvky venkovního 
mobiliáře. Krásu, originalitu, ale i funkčnost nabídly kované lavičky.  
Nezastupitelné místo ve výběru ze školní sbírky měly díla vzešlá ze Sympozia prostorových 
forem (mezinárodní kovářské sympozium pořádané Ave Artem od roku 2007).  
 
Dílem z této řady vyčnívajícím byla Pocta hornictví – kolektivní práce od autorské skupiny 
dříve pracující pod názvem Kovárna Milostovice. Socha kombinující vzpínající se figuru koně 
(patřícího do znaku Ostravy už od středověku) a důlní vozík jako jeden ze symbolů průmyslu 
a hornictví města patří ke klenotům volné kovářské plastiky. V Ostravě zvířila socha            
po osazení před magistrát vlnu emocí a uměleckých diskuzí o vhodnosti dlouhodobého 
umísťování uměleckořemeslných děl do veřejného prostoru. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – EHD 
 
Celostátní akce – zpřístupnění památek, komentované prohlídky města.  
 
 
 
SETKÁNÍ LUDMIL V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ – 19. 9. 2021 (1100 let od zavraždění 
sv. Ludmily) 
 
Oslava započala slavnostní mší ke cti svaté Ludmily a poté následoval program v zahradě, 
který zahájili RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR spolu 
s místostarostou Mgr. Ondřejem Vlčkem.  
Sv. Ludmila byla první českou ženou, kterou zná historie jménem, první českou pokřtěnou 
ženou a první českou světicí. Velmi se tak zasloužila o rozvoj české země po vzoru vývoje 
tehdejší Evropy. 
 
Svatá Ludmila se narodila kolem roku 860 na knížecím dřevěném hradu Pšov nad soutokem 
Labe a Vltavy. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským 
knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů 
budoucí střední Evropy. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat     
i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava.  
 
 
Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla 
důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku 
budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. 
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SVATOJAKUBSKÉ HODY 
Každoroční třídenní bohatý multižánrový program pro všechny generace na náměstí  
T. G. Masaryka, v zámeckém parku a v KD Echo. 
 

    
 

 

UKONČENÍ SEZÓNY OLTIMER CLUBU HELFŠTÝN + KLOBOUKOVÝ DEN  
Historická vozidla a motocykly do roku výroby 1965 zaplnily náměstí T. G. Masaryka, odkud 
startovaly na závěrečnou jízdu sezóny. Doplňkovou akcí byl Kloboukový den – široká 
veřejnost tak přispěla k uspořádání skupinové přehlídku rozličných typů klobouků.  
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VÝSTAVY V GALERII KONÍRNA A VÝSTAVNÍM SÁLE MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
 
Galerie Konírna hostila v průběhu roku 2021 dvě velké výstavy, a to výstavu kovaných 
plastik Václava Kitzbergera s názvem Otevřené šteláře, figury a tropy a výstavu Dva světy, 
která spojila svět kovu (plastiky Pavla Tasovského) s výtvarným uměním (obrazy Jana 
Lamra). Městská knihovna upořádala výstavu ke 100 letům vzniku městské knihovny 
v Lipníku nad Bečvou, výstavu věnovanou myšlenkám Václava Havla (Václav Havel. Politika 
a svědomí), výstavu studentských prací studentů Střední průmyslové školy v Lipníku         
nad Bečvou s názvem Umění v izolaci a tradiční vánoční výstavu.  
 

      
 

     
 
OSLAVY 28. ŘÍJNA 
 
Po pietním aktu na náměstí T. G. Masaryka, kterého se účastnili zástupci města, legionářů   
a skautů, se v kostele Církve československé husitské (bývalé synagoze) uskutečnil 
slavnostní koncert sopranistky Jany Šelle v doprovodu smyčcového kvarteta PLUS 
THEATER QUARTET.  
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SETKÁNÍ SENIORŮ 
 
Každoročně pořádá město v KD Echo setkání seniorů, kteří v daném roce oslaví                
75. narozeniny. Setkání se zástupci města a městských organizací doplňuje živé hudební 
vystoupení.  

 
 

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). 

 

V letošním roce nedošlo ze strany podnikatelské sféry k financování obnovy žádného 
významného památkového objektu. 

 

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 12 10 000  

Z toho na území MPR nebo MPZ 11 5 500  

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

10 2 000  

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 % 

 2 %  

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.) 

Budova radnice č.p.89  - obnova střešního pláště 135 

Kaple sv. Josefa-  repase výplní tvorů, restaurování výplní otvorů 265 
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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 

Budova radnice č.p 88 - obnova střešního pláště 45  Olomoucký kraj - získáno 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 

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

Poř.     
č.  

Kulturní 
památka 

(identifikace 
objektu) 

Akce obnovy (stručná 
charakteristika) 

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj) 

Celkové 
náklady 

2021          
(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 
v Lipníku nad 
Bečvou 
(východní a 
jižní část), 
parc. č. 166 

oprava narušeného 
zdiva ohradní zdi 
zámeckého parku 

 
 
 
 
 
 
 

obec 3 437 3 000 1 500 

2 
Dům č.p. 89, 
radnice, parc. 
č. 180 

oprava a nátěr 
střešní krytiny 
objektu  

 
 

obec 370 370 370 

3 
Měšťanský 
dům č.p. 617, 
parc. č. 133 

obnova vstupních 
dveří 

 
 

obec 30 30 30 

4 

kaple sv. 
Josefa v 
Lipníku nad 
Bečvou 

obnova vstupního 
portálu 

 
 
 

církev 90 90 90 

Akce obnovy připravované na rok 2021 celkem 
3 927 3 490 1 990 

 

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 2021 – 
2025, schválení proběhlo na zasedání zastupitelstva města dne 10. 11. 2020 usnesením  
č. 327/2020 – ZM 13. 
 

Aktualizace „plánu realizace“ č. 1 Programu regenerace, schválení proběhlo                       
na 18. zasedání zastupitelstva města dne 21. 9. 2021  usnesením č. 448/2021 – ZM 18. 
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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. 4 v roce 2021) 
- schválená studie barevnosti fasád z roku 1992 

 

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 minulých 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.  

Nelze si však nevšimnout, že v posledních dvou letech se celá epidemiologická a s tím 
spojená finanční situace občanů promítá i do obnovy objektů. Vlastníci objektů jsou 
opatrnější  co se týká  záměrů obnovy a  následného investování finančních prostředků     
do svých objektů. 

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.  
 
 
 
 
 

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


33 
 

 
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 finančního příspěvku je 3000,- 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 letošním roce byly provedeny s přidělením finančních  prostředků  z rozpočtu 
města  na objektech v MPR tyto práce: 
 
 
 
Objekt č.p. 617 (KP), ulice Stará – vlastník fyzická osoba 
Repase vchodových dveří, oprava a nátěr 8 ks oken  
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Objekt č.p. 1693, ulice Bratrská – vlastník právnická osoba 
 
Výměna výplní otvorů. V minulých letech proběhla celková rekonstrukce objektu, který je 
využíván  jako výrobna a sklad svítidel s administrativními budovami a nachází se zde byt 
správce. 
 

 
 
 

 
Objekt č.p. 608 (KP), ulice Stará – vlastník fyzická osoba 
 
Výměna vchodových dveří a vrat  
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Objekt č.p. 18 (KP), ulice 28. října – vlastník fyzická osoba 
 
Oprava střešního světlíku, nátěr střešní krytiny 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lipník nad Bečvou dne  3. 12. 2021 

 

Schválil: Ing. Miloslav Přikryl – starosta města  

 

           

 

Podpis:    …………………………………… 
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