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PŘIHLÁŠKA

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍPŘÍPRA VUA REALIZACI 
PROGRAMU REGENERA CE MPR A MPZ ZA ROK 2022

Název MPR/MPZ Městská památková zóna Turnov

POZOR! Města, která mají na svém území jak MPR tak i MIV a přihlašují do soutěže obě území, musí podat pro
MPR i pro MPZ Přihlášku do soutěže SAMOSTATNÍ ,

Zdůvodnění
přihlášky

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nej lepší 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 2022. doplněnou fotodokumentací.

Město Turnov se zapojuje do Programu regenerace MPR a MPZ již od založení tohoto programu. 
Každoročně z něho čerpá dotace a snaží se na svém území udržovat kulturní památky v dobrém stavu, tak aby 
se zachovaly i pro další generace. Péče o kulturní dědictví probíhá průběžně i mimo dotační programy 
ministerstva a jsou na ni vyčleňovány finanční prostředky z rozpočtu města. Zároveň jsou vypisovány dotační 
programy z městského rozpočtu pro vlastníky nemovitostí v městské památkové zóně a vlastníky cenných vil 
na území města. Město rovněž zasílá návrhy na prohlášení dalších objektů za kulturní památky. Aktivní je i 
Komise pro městskou památkovou zónu Rady města Turnov, která pracuje zodpovědně a podílí se na 
přípravách dalších realizací na území zóny.

Význam historického centra města dokládá i skutečnost, že Turnov byl založen již kolem poloviny 13. století 
při soutoku řeky Jizery a potoka Stebenky. V písemných pramenech se pak jeho existence poprvé připomíná 
již v roce 1272. Z významnějších budov, jejichž vznik se váže k založení města a tvoří nedále jeho dominanty, 
lze jmenovat děkanský kostel sv. Mikuláše a kostel Narození Panny Marie s ruinou dominikánského kláštera, 
zničeného husity v roce 1424. Nej významnějšími stavbami jsou dále kostel sv. Františka z Assisi na náměstí, 
židovská synagoga v nej starší zástavbě města a významnou stavbou z památkového hlediska je také budova 
radnice.

Pro městskou památkovou zónu Turnov (dále jen MPZ Turnov) je charakteristická komunikační síť 
středověkého původu, rozvržená v blízkosti čtvercově založeného náměstí a bloková zděná zástavba (dvoj až 
třípodlažní) z období 18. až 19. století. V dálkových pohledech se významně uplatňuje panorama města s 
dominantami věží radnice, spořitelny a tří kostelů.
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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.l. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2022. Rozloha MPR nebo MPZ 
v ha. (Informativní údaje.)___________________________________________________________________ ____

Na území města Turnova se nachází 25 nemovitých kulturních památek. Rozloha MPZ je 26,488 ha.

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu 
havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu._________________________________________________

Žádné památky na území MPZ Turnov nejsou v havarijním stavu, a to díky průběžné péči, kterou město na 
tuto oblast klade.

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 
nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.__________________________________________________________

Všechny památky na území MPZ Turnov jsou využívané.

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ. jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.__________________________________________________________

Dům č. p. 72 Skálová ulice, Turnov, který se díky obnově vrací ke své původní podobě a získává tak zpět své 
cenné hodnoty, pro něž byl prohlášen za kulturní památku. Dům se opravuje na etapy. V roce 2022 došlo 
k výměně oken a opravě fasády, čímž se přiblížil podobou původnímu objektu. Dům bude po rekonstrukci 
sloužit Muzeu Českého ráje v Turnově.

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 
havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.)___________________________

Na území MPZ Turnov nebyla odprohlášena žádná kulturní památka.

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 kprohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 
případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku._______________

V roce 2022 byl doprohlášen za kulturní památku domek hrobníka č. p. 447 v areálu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Domek je součástí ohradní zdi, která byla již v minulosti za kulturní památku prohlášena.
V roce 2022 byl zpracován jeden návrh na prohlášení za kulturní památku nacházející se na území MPZ Turnov. 
Jedná se o hodnotnou hrobku bývalého turnovského starosty Izidora Háka, nacházející se na Mariánském 
hřbitově. Řízení o prohlášení zatím nebylo ukončeno.
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření.

B.l. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 
objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.___________________________________

Žádný objekt na území památkové zóny není v havarijním stavu. Průběžnou péčí o městskou památkovou zónu 
se snaží orgán státní památkové péče podporovat údržbu nemovitostí ve vhodném stavu.

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 
rozsahu obnovy a účelu využití.___________________________________________________________________

Č. p. 134 Jiráskova ulice - výměna okenních výplní - v části prodejna obuvi.
C. p. 328 ul. Antonína Dvořáka - výměna okenních výplní - v části kadeřnictví.
Č. p. 174 Krajířova ul. - obnova fasády.
Č. p. 479 Palackého ul. - výměna okenních výplní - v části prodejna domácích potřeb. 
Č. p. 5 náměstí Českého ráje - výměna okenních výplní - Základní umělecká škola.
Č. p. 28 ul. 5. května - oprava fasády, výměna oken - v části nehtové studio.
Č. p. 26 ul. 5. května - výměna výkladců, fasáda - Informační centrum města.

B.3, Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice.

Část budovy č. p. 334 ul. Antonína Dvořáka. Důvodem je obnova dřívější zlatnické pasáže. Demolována byla 
pouze část tohoto domu (zcela nehodnotná část, která byla pouze přístavbou), která musela obnově zlatnické 
pasáže ustoupit.

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ

Cl. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 
osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 2012- 
2022 podniknuty ke zlepšení stavu._________________________________________________________________

Městský park v Turnově se nachází těsně mimo městskou památkovou zónu, proto nejvíce zeleně se nachází 
mimo MPZ.

Dále je připravována studie rekonstrukce turnovského náměstí Českého ráje.

Většina ulic na území MPZ Turnov je zadlážděna. Hlavní tahy městem jsou však vyasfaltovány.

Veřejné osvětlení na území MPZ je součástí městského mobiliáře.

Rok - 2014 - zhotoven průchod Františkánskou zahradou. Vzniklo zde pro veřejnost klidné odpočinkové místo 
v blízkosti Františkánského kláštera.
Rok - 2014 - oprava ohradní zdi u kostela Narození Panny Marie.
Rok - 2018 - oprava Palackého ulice - nové povrchy.
Rok - 2022 - rekonstrukce Markovy ulice - nové povrchy.
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, které 
byly vletech 2012 - 2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.)_________________________________________________________

Hlavní závadou životního prostředí na území MPZ Turnov je průjezd přes náměstí Českého ráje, kdy tudy denně 
projede velké množství aut a to i nákladních. Díky tomu praská fasáda na kostele sv. Františka, který se nachází 
v těsné blízkosti této komunikace. Tato situace je dlouhodobě řešena v rámci územního plánování, v součinnosti 
s Libereckým krajem a ŘSD. Je směřováno k obchvatu města, který by měl dopravě v centru města odlehčit.

V roce 2022 byl schválen a vyhlášen Plán ochrany MPZ Turnov.

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 
v letech 2012 - 2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.)._____________________

Stav technické infrastruktury je na území MPZ Turnov uspokojivý. Její stav je pro město Turnov prioritou a 
v rámci svých finančních možností seji snaží průběžně vylepšovat.

Zde jsou uvedeny akce, které byly v průběhu let na území MPZ Turnov realizovány:
Rok 2013 - Mariánské náměstí - vodovodní řád + povrchy.
Rok 2018 - Palackého ulice - vodovodní řád, povrchy.
Rok 2019 - Hluboká ulice - elektrické vedení + povrchy chodníků.
Rok 2022 - Markova ulice - vodovodní řád, přeložka plynu a elektriky + povrchy.
V příštím roce dojde k opravě ulice Antonína Dvořáka.

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., zdaje zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.).

D.l. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ.
2012 14369 2022 14178

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

Regionální turistické informační centrum Turnov získalo v anketě „Oblíbené informační centrum roku 2022“ 
první místo v rámci Libereckého kraje.
Provozní doba:
září - červen: po - pá 8.00 - 17.00; so 9.00 - 12.00; ne - zavřeno 
červenec - srpen: po - pá 8.00 - 18.00; so 9.00 - 16.00; ne 9.30 - 15.00

Ve státní svátky 1.1., Velikonoční pondělí, 24. - 26. 12. je Regionální turistické informační centrum zavřeno. 
Turistům a návštěvníkům regionu nabízí: informace o turistických cílech v Českém ráji, o možnostech 
ubytování, o kulturních a dalších akcích v celém regionu, o vlakových a autobusových spojích a tipy na pěší 
výlety i cyklovýlety. Je zde k dispozici mnoho propagačních materiálů Turnova, Českého ráje i z okolních 
turistických regionů, mapy regionu pro turisty i cykloturisty, suvenýrů, upomínkových a sběratelských 
předmětů a regionálních výrobků. Dále je zde možno vyzvednout vstupenky sítí TICKETSTREAM , 
TICKETMASTER , TICKETPORTAL, TICKETLIVE a E-VSTUPENKA či vyřešit požadavky 
1DOL/OPUSCARD (Informační centrum je kontaktním místem.)
Informační centrum organizuje prohlídky turnovských kostelů, židovské synagogy, židovské čtvrti a 
židovského hřbitova, večerní prohlídky města Turnova (červenec a srpen v rámci Turnovského léta).
Poskytuje připojení Wi-Fi zdarma, návštěvníkům jsou k dispozici dále 2 PC, možnost tisku.
Pořadatelům kulturních, sportovních a dalších akcí nabízí zdarma umístění pozvánek v prostorách infocentra, 
na svých webových stránkách, na oficiálních internetových stránkách Turnova, Českého ráje a Libereckého 
kraje. Majitelům ubytovacích a stravovacích zařízení a ostatním subjektům v cestovním ruchu nabízí zdarma 
umístění propagačních materiálů v infocentru a na webových stránkách zdarma._____________________________
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D.3. Kulturní památky, které byly nové zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým zaměřením 
(kulturně výchovným, společenským atd.).

V roce 2022 nebyly žádné kulturní památky nově zpřístupněny veřejnosti. V dalším roce se plánuje zpřístupnění 
budovy ěp. 72 v ul. Skálová, která je částečně obnovována z příspěvků Programu regenerace MPZ.

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 2012 - 2022).

Z občanského vybavení - na území MPZ Turnov přibyly kavárny, ubyla jedna restaurace. Obchodní a 
zdravotnická síť je na srovnatelné úrovni. Tělovýchovná zařízení leží mimo území MPZ.

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.

https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/pece-o-kulturni-pamatkv-obiektv-v-mpz.htmi

https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/mestska-pamatkova-zona/

2https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/aktualitv-z.-pece-o-pamatk
https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/dotacni-protzramv.html
https://www.turnov.cz/cs/mesto/dotace-mesta/ohnova-obiektu-v-mpzy
https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/sez.nam-kulturnich-pamatek-orp-turnov.html

E. Společenský život

E.l. 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 2022.______________________________

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace.
Tato organizace provozuje turnovskou židovskou synagogu a hrad Valdštejn.

Muzeum Českého ráje v Turnově - návštěvnické a provozní objekty jsou zapsanými kulturními památkami a 
návštěvníkům je tak zprostředkována jejich prohlídka. Péče o ně je v souladu s požadavky orgánu státní 
památkové péče. Jeden z objektů je národní kulturní památkou - Dlasků v statek a je také zpřístupněn veřejnosti, 
doplněn o vhodné tematické etnografické výstavy.

Odbor školství, kultury a sportu pravidelně organizuje pro žáky místních základních škol prohlídky 
významných objektů ve městě, zejména kulturních památek.
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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.)._________________

Muzeum Českého ráje v Turnově organizuje pravidelně edukační pořady o městě pro širokou veřejnost, pořádá 
výstavy vztahující se k historii města a k významným dominantám (v roce 2022 např. výstava Náměstí, kterým 
šly dějiny - reflektuje mj. i obnovy kulturních památek).

Ze společenských akcí jsou to Letní staročeské řemeslnické trhy, Vánoční řemeslnické trhy.
Putování po památkách pro žáky IV. tříd turnovských základních škol (koná se 2x ročně), kde se děti zábavnou 
formou seznamují s turnovskými památkami (kostely, synagoga, Dlaskův statek apod.).

Spolek rodáků vydává k propagaci města Turnova časopis Náš Turnov. Pořádá každoročně setkání rodáků, 
různé zájezdy apod.

Město Turnov je sportovní město s bohatou historií v této oblasti. Proto mezi jeho tradice patří různé sportovní 
akce, např. celorepublikově známý atletický Memoriál Ludvíka Danka. V letošním roce již 36. ročník 
přespolního běhu Klubu lyžařů či soutěž na bruslích O pohár starosty.

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 2022 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů)._______________________

Podnikatelská sféra se často na obnově či využití kulturních památek nepodílí, většinou sídlí mimo MPZ 
Turnov. Někteří podnikatelé jsou členy komisí Rady města pro památkovou zónu či pro rozvoj města či pro 
cestovní ruch. Jejich zájem na udržení a obnově památkových objektů je z jejich práce zřejmý.

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022

F.l. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2022 a
v kolika případech (údaje zaokrouhlit):

Rozpočet Počet
akcí

Kč
(tis.) Poznámka

Celkem na území obce /města 7 1.790

Z toho na území MPR nebo MPZ 5 450

Památky vjiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ)

4 300 Soukromí vlastníci objektů.

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské 
části hl. města Prahy, uvedeného bez přijatých dotací, 
na obnově památek v roce 2022 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v %, 
jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 
obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 
investovat z vlastního rozpočtu do obnovy památek. 0,05%
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F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením 
konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022.

Akce Kč (tis.)

II. a III. etapa obnovy objektu - oprava fasády včetně nátěrů a truhlářských prvků /oken) 
a další související práce - č. p. 72 Skálová ulice, Turnov 
- není uvedena v oddílu F. 1. (je bez příspěvku města)

400

F.3. Částka zjiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky zjiných 
zdrojů a zda4i byly finanční prostředky získány a využity.

Akce Kč (tis.) Zdroj

Obnova souboru válečných hrobů 100 Dotace z ministerstva obrany ČR

G. Koncepční příprava regenerace

G.l. 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 Turnov vydán 26.06.2014 usnesením zastupitelstva města Turnov č. 299/2014, účinný od 
26.07.2014.
Změna č. 1 Územního plánu Turnov vydaná 14.12.2017 usnesením zastupitelstva města Turnov č. 387/2017, 
účinná od 30.12.2017.
Změna č. 2 Územního plánu Turnov vydaná 27.02.2020 usnesením zastupitelstva města Turnov č. 41/2020, 
účinná od 24.04.2020.
Změna č. 3 Územního plánu Turnov vydaná 24.06.2021 usnesením zastupitelstva města Turnov č. 184/2021, 
účinná od 10.08.2021.
Změna č. 4 Územního plánu Turnov - rozpracovaná (po společném jednání).
Změna č. 5 Územního plánu Turnov vydaná 26.05.2022 usnesením zastupitelstva města Turnov č. 173/2022, 
není zatím účinná.
Změna č. 6 Územního plánu Turnov - rozpracovaná (po veřejném projednání).

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._________________________________________

Město Turnov nemá zpracovaný regulační plán.
Město Turnov má zpracované územní studie pro území mimo městskou památkovou zónu.
Město Turnov má zpracovaný Plán ochrany městské památkové zóna Turnov. Plán nabyl účinnosti 14. 9. 2022.
Městská památková zóna - Město Turnov
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G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 
jeho poslední aktualizace).____________________________________________________________________

Program regenerace MPZ Turnov byl zpracován v roce 1/1995 a schválen zastupitelstvem byl 4/1995. 
Poslední aktualizace proběhla v roce 2018 a byla dne 5. 12. 2018 schválena zastupitelstvem města. 
Časový horizont, ke kterému je zpracován - 2023.

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 Turnov 2021- 2029 schválen zastupitelstvem města Turnov 25. 11.2021.

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.

Péče o území MPZ Turnov je dlouhodobě nejen prioritou orgánu státní památkové péče, aleje i v zájmu vedení 
města. Panuje proto soulad v památkové péči a v požadavcích na udržení dobrého stavu městské památkové 
zóny. Bohužel je náměstí zatíženo dopravou. Je však připravován obchvat města, který by měl situaci vyřešit. 
Většina památkových objektů je v majetku města či ve svěřeném majetku městských příspěvkových organizací, 
příp. v majetku církve. Soustavná péče o ně je proto prioritou a požadavky na opravu či udržování jsou průběžně 
podporovány. Turistům či obyvatelům města tak lze nabídnout celkové pohledy na město, které nejsou zatíženy 
nevhodnými prvky ve střešní krajině a urbanistické zástavbě.

Zástupci státní památkové péče se dlouhodobě snaží potlačovat vznik vizuálního smogu na území městské 
památkové zóny,
Vzhledem ktomu, že na území MPZ se nevztahuje žádná obecně závazná vyhláška ani jiný právní předpis, 
kterým by bylo možné regulovat osazování reklamních poutačů, situace není ideální.
Zástupci státní památkové péče uplatňují veškeré možnosti, které jim dává zákon o státní památkové péči, 
k jejich regulaci.
Umísťování reklam upravuje také Plán ochrany MPZ Turnov, který byl schválen v letošním roce.

Město Turnov zřídilo památkový fond na obnovy objektů nacházejících se v městské památkové zóně a 
historicky cenných vil nacházejících se mimo území městské památkové zóny. Fond je určen na obnovu 
nepamátkových objektů.
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Schválil: Ing. Tomáš Hocke - starosta města. Datum: 8. 12. 2022
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