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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 2017 
 
 

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA UHERSKÝ BROD 
 

 
Obr. 1 Městská památková zóna Uherský Brod (letecký pohled na střed MPZ) 
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Obr. 2 Městská památková zóna Uherský Brod – letecký snímek 

 

 
 

Obr. 3 Pásma památkové ochrany Uherský Brod 
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Stručné zdůvodnění přihlášky: 

/Uveďte v příloze, proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 

objekty v obci. / 

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., 

které považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu 

a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2017, doplněnou fotodokumentací. 

 
 

Centrum města, které je městskou památkovou zónou od roku 1990, se po dokončení 

opravy centrálního Masarykova náměstí, řadě oprav farního kostela a také po celkové 

rekonstrukci administrativní budovy městského úřadu č. p. 136, stalo plně funkčním, 

bezbariérovým a reprezentativním centrálním prostorem s plynulou dostupností služeb 

a objektů občanské vybavenosti. 

 

 
 

Obr. 4 Masarykovo náměstí (autor: Viktora Jakub) 

 

Královské město Uherský Brod je jedním z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy, kde prožil 

své dětství „učitel národů“ J. A. Komenský. Počátky historického osídlení Uherského Brodu 

sahají do 10.–12. století. Původní osada tvořila důležitou pomezní pevnost na hranici Moravy 

a Uherského státu. Díky své poloze, v blízkosti obchodních cest, se Brod pomalu měnil ve 

významné hospodářské centrum. Významným mezníkem v historii Uherského Brodu je rok 

1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na město královské a udělil mu řadu 

privilegií. Význam prostranství náměstí jako místa pro konání výročních trhů tak formoval 

zástavbu historického jádra města. Jako hraniční, pevnostní město, musel Brod čelit nájezdům 

Uhrů. Těžké chvíle prožíval i v období husitských válek, kdy se stal v podstatě průchodištěm 

husitských vojsk a také jejich důležitým opěrným bodem. Další útrapy přinesla městu, ve 

druhé pol. 15. stol., válka českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem. 

Roku 1506 se stal pánem Uherského Brodu Jan z Kunovic, za jehož panství a později i jeho 

syna, zaznamenalo město kulturní a hospodářský rozkvět.  
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Z této doby pochází nejvýznamnější kulturní památky města: renesančně a barokně 

přestavěná pozdně gotická budova radnice, symbol staleté městské samosprávy.  

 

Obr. 5 Radnice č. p. 100 

Pozoruhodná rozsáhlá barokní budova palácového charakteru - panský dům, dnes víceúčelová 

budova pro kulturní a společenské potřeby města, nachází se zde obřadní síň i galerie.  

 

Obr. 6 Měšťanský dům zv. Panský č. p. 77 
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Barokní budova farního kostela a kašna se sochou sv. Floriana na místě původní radnice. 

 

Obr. 7 Kašna se sochou sv. Floriana, Masarykovo náměstí 

Mezi ještě starší kulturní památky města patří jednoduchá, ale silná hradební zeď 

ze 13.století, jejíž zbytky se dodnes zachovaly v jižní a severní části města. Obvod hradeb měl 

tvar nepravidelného pětiúhelníku, přičemž rozměry patřilo historicky město k největším. 

 

Obr. 8 Městské opevnění 
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Nejstarší dochovaná gotická sakrální architektura ve městě renesančně pozměněná – kostel 

Mistra Jana Husa.  

 

Obr. 9 Kostel Mistra Jana Husa 
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Původně gotický klášterní kostel s dlouhým presbytářem, dominanta městského panoramatu – 

Dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie.  

 

Obr. 10 Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Socha sv. Vincence Ferrerského před kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
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Kulturní a historické památky města lze obdivovat prostřednictvím turisticky atraktivní 

Stezky městskou památkovou zónou doplněnou pěti zvukovými průvodci. 

 

Obr. 12 Stezka MPZ Uherský Brod 

 

Město má ve svém vlastnictví několik historických objektů. Sám městský úřad sídlí 

v historické budově radnice (původně pozdně gotický měšťanský dům, barokně v letech 

1707–1715 přestavěný) k jejíž rekonstrukci přispěl právě v roce 2011 Program regenerace 

MPZ. Postupně jsou po ucelených etapách opravovány také městské hradby budované od 13. 

století, tak jak to prostředky města spolu s těmi dotačními umožňují. Hradební zeď byla téměř 

10 m vysoká o šířce až 1,7 m s ochozy. Město Uherský Brod podporuje hodnotné využívání 

kulturních památek organizacemi se zaměřením na sociální sféru. K rozvoji obchodu a služeb 

přispěla regenerace Měšťanského domu čp. 116 – Nadační dům. Jedná se o barokní budovu 

z roku 1711–1713, která je v přízemí využívána pro drobné podnikání – služby a obchod. 

Regenerací v letech 2004–2007 došlo k zatraktivnění těchto prostor a zároveň zachování 

bydlení v patře objektu, který byl původně určen jako městský špitál a útulek pro chudé. Má 

zde sídlo i zástupce neziskového sektoru – občanské sdružení Luisa a pro děti využívá jak 

vnitřní prostory, tak i vnitroblok domu, který umožňuje bezpečné hraní dětí v centru města. 

Hlavní činností je podpora rodiny, školy a duševního zdraví, primární prevence a zmírňování 

následků sociálně patologických jevů, závislostí, duševní i tělesné nedostatečnosti, podpora 

a integrace jedinců i rodin s postižením, sociálně slabých a jinak handicapovaných osob.  
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Obr. 13 Měšťanský dům čp. 116 – Nadační dům 

Oživení budov a rozvoj kulturních akcí je zastoupeno regenerací kostela Mistra Jana Husa 

(nejvýznamnější gotická památka ve městě z 1. poloviny 13. století) – díky opravě podlah, 

omítek byl obnoven prostor pro duchovní setkávání, ale i pořádání kulturních akcí, nejen 

s duchovní tématikou. V měšťanském domě č. p. 77 (Panský dům) je připravována realizace 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kdy cílovou skupinou jsou zejména osoby 

sociálně vyloučené, či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. 

Nízkoprahového zařízení je však určeno pro širokou komunitu dospívající mládeže bez 

jakékoliv segregace. 
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V soukromých kulturních památkách – měšťanských domech na náměstí byly zachovány 

prodejny či vytvořeny nové. 

 

 
 

Obr. 14 Měšťanský dům se sušírnou bylin a dřevníkem s kamennou studnou – bývalá lékárna 

 

 
 

Obr. 15 Měšťanský dům čp. 202 
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Město Uherský Brod s bohatou historií se od doby vytvoření městského Programu regenerace 

(1995, 2003, 2008, 2012 a 2017) snaží soustavně investovat do záchrany památek. Mnohé 

objekty musí být řešeny zejména z finančního důvodu v několika etapách, než se dosáhne 

požadovaného výsledku. Potěšující je, že obnova památek je mnohdy impulsem a hybatelem 

v oblasti rozvoje města.  

Jako příklad lze uvést naši stezku městkou památkovou zónou – kdyby se nebylo čím 

pochlubit a co prezentovat turistům, tento produkt v oblasti cestovního ruchu by ve městě 

nikdy nevznikl. Opravy památek tak daly impuls k vypracování žádosti o dotaci 

z Regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti cestovního ruchu s názvem 

Stezka Městskou památkovou zónou (infotabule, zvukoví průvodci, informační desky 

a orientační systém ve městě), která byla realizována v roce 2009.  

Dále byl umožněn rozsáhlý archeologický výzkum kostela Mistra Jana Husa – probíhal uvnitř 

celého kostela a šel do více než 2 metrové hloubky. Díky drobné dotaci na rekonstrukci 

podlah z Programu regenerace MPZ se uskutečnil jeden z nejrozsáhlejších archeologických 

záchranných výzkumů, které město v posledních letech zažilo. Prosadit realizaci této akce 

u vedení města nebylo v roce 2008 vůbec jednoduché. Na drobnou dotaci připadla značná část 

vlastního spolufinancování. Až argumenty o hrozbě dřevomorky, která zatím napadla jen 

podlahu, ale mohla by se rozšířit do zdiva a dále, přesvědčily o důležitosti péče o památky. Co 

nikdo netušil, že tato rekonstrukce dá impuls právě pro archeology. Rekonstrukce podlah 

v původně gotickém kostele byla totiž jedinečnou příležitostí pro archeology odkrýt historii 

města v jeho centru. Díky sondám a geofyzikálnímu průzkumu byly odhaleny hroby 

z pozdního středověku (14 stol.) a raného novověku (16–17. stol.). Bylo odhaleno 50 

kosterních pozůstatků a prozkoumáno 13 hrobů v lodi kostela. Odhalena byla i barokní 

cihlová hrobka. Díky drobným prostředkům se tak podařilo odhalit velký kus historie města. 

Nakonec všichni se zájmem poslouchali vyprávění archeologů ve vztahu k historickým 

událostem našeho města. Mimo výzkum pohřbů se podařilo odkrýt zdivo základů kostela ze 

13. století. Na důkladnost výstavby ukázaly masivní a důkladně opracované pískovcové 

kvádry kladené na kvalitní maltu.  

Po odkrytí původního gotického zdiva byl vznesen návrh na zpřístupnění tohoto 

archeologického nálezu širší veřejnosti. Prosklením části podlahy v místě zdiva tak vznikl 

v kostele velmi zajímavý prvek. Základy kostela byly očištěny a konzervovány v rozměru cca 

1,2 x 1,2 m a hloubce do - 0,8 m tak, aby kromě vrchní plochy byly viditelné i boční stěny 

základu. Expozice byla oproti okolní zemině ohrazena betonovými stěnami a zakryta 

tvrzeným sklem vloženým do ocelového rámu o ploše cca 1,5 x 1,2 m. Prostor archeologické 

expozice je osvětlen a kvůli zamlžení také odvětráván. Součástí expozice je i informační 

tabule o předmětném nálezu. Původní mosazná tabule byla na žádost památkářů nahrazena 

vyleptáním informací do skla překrývající tuto expozici. 
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Obr. 16 Archeologická expozice v kostele Mistra Jana Husa 

 

V samotném centru města na Masarykově náměstí stojí jedna z nejvýznamnějších kulturních 

památek města farní a zároveň děkanský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. 

Trojlodní chrám představuje impozantní barokní architekturu. Budova kostela byla postavena 

podle plánů italského architekta Domenica Martinelli, který byl činný ve Vídni a na Jižní 

Moravě a také pracoval pro významné šlechtické rody jako rod Liechtenstein, Harrach, 

Kaunitz. Kostel dal postavit Hrabě Maxmilián Oldřich z Kounic v letech 1717–1733, kdy byl 

vysvěcen. Na impozantním průčelí vyniká zejména portál nad hlavním vchodem a sochy 

evangelistů na atice průčelí farního kostela. Věž farního kostela byla vystavěna v letech 

1879–1881 podle návrhů arcibiskupského stavitele Gustava Merety a je vysoká 60 m. 

 

Pozoruhodná je i výzdoba kostela – obraz Stětí sv. Jana Křtitele od neznámého autora, který 

dal namalovat r. 1697 Dominik Ondřej z Kounic, obraz knížete Václava od Adolfa Hellera 

z r. 1929, nebo obraz Neposkvrněného početí Panny Marie od neznámého malíře a řada 

dalších. V interiéru kostela se nachází sedm oltářů vyzdobených uměleckými díly. Sochy na 

krajním oltáři jsou dílem Josefa Antonína Winterhaltera.  

 

Samotná stavba je pozoruhodná i z urbanistických hledisek, a to vzhledem k polaritě prostoru 

náměstí mezi kostelem a radnicí, coby symboly církevní a světské správy. Budova stále slouží 

k církevním účelům. Od roku 2014 pravidelně každý rok probíhá dílčí obnova kostela v rámci 

Programu regenerace MPZ. V roce 2014 proběhlo restaurování sochy sv. Matouše stojící 

na atice kostela. V roce 2016 byla dokončena oprava fasády kostela Neposkvrněného početí 

Panny Marie opravou fasády věže. Oprava fasády chrámové lodi proběhla v roce 2015 včetně 

restaurování kamenných prvků fasády. V roce 2017 proběhlo restaurování 7 vitrážových 

oken.  
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Obr. 17 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

 

Obnova Kostela Neposkvrněného početí Panny Marie je obnovou dominanty centrálního 

Masarykova náměstí v Uherském Brodě, kdy i toto náměstí prošlo v letech 2014-2015 

celkovou rekonstrukcí a jde o jednu z největších investičních akcí v MPZ Uherský Brod. 

Součástí je rekonstrukce místních komunikací a chodníků po celém obvodu náměstí, 

přeložení vodovodu a kanalizace a doplnění dešťové kanalizace, modernizace veřejného 

osvětlení, úprava rozvodů městského rozhlasu, umístění elektrosloupků pro mobilní připojení 

aktivit konaných na náměstí (trhy, koncerty a další akce), obnova a doplnění mobiliáře (tj. 

laviček, košů, stojanů pro kola, plakátovacích ploch a informačních cedulí) a úprava veřejné 

zeleně.  

 

Ve východní části došlo k úpravě parkovací plochy a zajištění bezpečného nájezdu na tuto 

plochu. Smyslem projektu bylo zajištění maximální možné bezbariérovosti při pohybu na 

náměstí, zvýšení bezpečnosti pro pěší chodce i automobilovou dopravu a v neposlední řadě 

posílení estetické hodnoty centra města. Byl doplněn přechod pro chodce od uličky Příčná 

i s nájezdem pro kočárky a imobilní, došlo ke snížení chodníku na horní straně náměstí 

a naopak zvýšení spodního chodníku tak, aby byly výškové rozdíly co nejmenší. Realizováno 

bylo i nové pítko v blízkosti stánků na trhu, které byly také upraveny. Kolem Masarykova 

náměstí jsou v dlažbě umístěny mosazné cedulky, připomínající významné události ve městě.  

 

Celkové náklady dosáhly výše 34 mil. Kč včetně dotace z Regionálního operačního programu 

Střední Morava ve výši 20 mil. Kč. 
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Obr. 18 Masarykovo náměstí 

Ve vazbě na revitalizaci plochy náměstí proběhla rekonstrukce objektu městského úřadu 

č. p. 136 tak, aby obsáhl pracoviště Městského úřadu Uherský Brod, která byla rozmístěna 

v několika budovách v různých částech města. Rekonstrukce probíhala přesně rok, další čtyři 

měsíce trvalo vybavování interiérů a dokončovací práce. Přestavba byla velmi citlivá, protože 

se jedná o jeden z mála ryze funkcionalistických objektů v Uherském Brodě. Historický 

čtyřpodlažní podsklepený objekt od významného brněnského architekta meziválečného 

období Oskara Pořísky byl postaven v letech 1938–1939.  

 

Rekonstrukce se snažila co nejvíce zachovat původní podobu budovy a začlenit objekt do 

historického centra města. V budově byla zachována řada historicky hodnotných prvků. Byl 

tak zachován trezor, u kterého jsou ponechány historické trezorové dveře. V souladu 

s doporučením stavebně historického průzkumu byly zachovány původní výkladce, obnovena 

replika prosklené stěny hlavního vchodu, otevřena přepážková hala včetně analogie 

původního světlíku v podobě prosvětleného podhledu. Členění oken do náměstí je členěno 

v souladu s dochovanými fotografiemi původní spořitelny, tj. s horními výklopnými 

ventilačními otvory. I návrh interiéru byl inspirován původní historickou podobou převážně 

v přepážkové hale. Fasáda směrem na náměstí je obložena replikou původního keramického 

obkladu, který byl speciálně ručně vyroben v Plzni. 

 

V rámci rekonstrukce bylo zachováno propojení se sousedním objektem čp. 135 ve druhém 

patře. Tento dům je evidovanou nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým č. 11313/7-8689. Nově je zde 

do půdy domu vestavěna  podkrovní zasedací místnost, která je  funkčně propojena s chodbou 

ve třetím patře. Dispoziční řešení bylo upraveno dle požadavků, interiér rekonstruován, ale 

exteriér zůstal v původní podobě. Již těsně po revoluci se město začalo zabývat otázkou, jak 

tzv. „kachlíkárnu“ opravit. Nakonec to trvalo dvacet let, než byla tato rekonstrukce 

provedena. 
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Budova původně sloužila veřejnosti jako spořitelna a bude veřejnosti sloužit i nadále, jako 

administrativní budova Městského úřadu Uherský Brod v samotném centru města. Úřad tak 

nyní sídlí jen ve dvou budovách („kachlíkárna“ a budova Radnice), což kromě výrazných 

provozních úspor a vhodného pracovního prostředí pro pracovníky úřadu přineslo zvýšení 

komfortu a úsporu času pro všechny klienty. Občané nyní nemusí cestovat po městě a hledat 

pro vyřízení svých záležitostí odbory sídlící v různých budovách v různých částech města. 
 

 

Obr. 19 Objekt městského úřadu čp. 136 

 
Obr. 20 Přepážková hala v čp. 136  
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření. 
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 

2017. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje. / 
 

Území historického jádra Uherského Brodu bylo prohlášeno za MPZ dne 20. 11. 1990. 

Účelem prohlášení památkové zóny je, v rámci rozvoje města, zachovat kulturně 

historické a urbanisticko-architektonické hodnoty historického jádra jako organické 

součásti životního prostředí a kulturního dědictví. Rozloha MPZ Uherský Brod je 35 ha 

a zahrnuje 27 nemovitých kulturních památek a dalších 96 domů v památkovém zájmu. 
 

Seznam nemovitých kulturních památek: 

15932/7-3499 Městské opevnění - konec 13. století, zdi z lomového kamene, koruna zdi 

a detaily cihlové. 

38757/7-3500 Zámek v horní části města č.p.36, 37 (Muzeum J. A. Komenského), velmi 

hodnotná stavba, počátek 18. století, z části dílo Domenica Martinelliho. 

34323/7-3501 Dominikánský klášter – druhá polovina17. století - součást kostelního 

areálu. 

34323/7-3502 Kostel Nanebevzetí Panny Marie – kolem r. 1670, komplex raně barokních 

budov, významná stavební památka a dominanta v městské siluetě. 

34323/7-3503 Brána dominikánského kláštera – konec 18. století 

34323/7-3504 Socha sv. Gottharda před kostelem Nanebevzetí Panny Marie – datovaná 

barokní skulptura z r. 1733, dílo J. Winterhaltra 

34323/7-3505 Socha sv. Vincence Ferrerského před kostelem Nanebevzetí P. Marie - 

datovaná barokní skulptura z r. 1747, ikonograficky nepříliš častá. 

24930/7-3506 Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – kostel 1717–1733, 

arch. Martinelli, věž 1881, arch. Meretty. 

23777/7-3507 Kostel Mistra Jana Husa v ul. Bratří Lužů (s freskovou výzdobou) – jedna 

z nejstarších staveb města, asi ze 14. stol, přestavba z r. 1589 a pozdější, 

z této doby pochází i věž, odkryty gotické fresky ze 14. století. 

46444/7-3508 Kaple Andělů Strážných v Hradišťské ulici u parku - pozdně barokní stavba 

– r. 1763  

 42105/7-3509   Kaple Nejsvětější Trojice u kostela Mistra Jana Husa na ul. Bratří Lužů, 

barokní stavba výrazného umístění asi z r. 1718.  

19754/7-3510 Radnice, č.p. 100 na Masarykově náměstí - barokní stavba r. 1715, na 

pozdně gotickém jádru, pohledová dominanta – věž 

30335/7-3511 Městský dům č.p.116, ul. Bratří Lužů renesanční měšťanský dům z 1/2 17. 

století s  pozdějšími úpravami. 

29367/7-3512 Panský dům č.p.77 v ulici ústící na severovýchodní stranu Masarykova 

náměstí – rozsáhlá raně barokní budova z r. 1651 s pozdějšími úpravami, 

na starším goticko-renesančním jádru 

47038/7-3513 Fara č.p. 68 na Masarykově náměstí – barokní stavba z 1/2 18. století s 

původní  dispozicí a výtvarně hodnotným průčelím. 

28628/7-3514 Mariánský sloup na náměstí Mariánském – datovaná barokní skulptura 

z r. 1692, výrazně oživující novodobě upravenou část náměstí 

3515 Socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Hradišťská – datovaná silně lidová 

skulptura z r. 1711, oživující prostranství u parku. 

3516 Socha sv. Jana Nepomuckého v ulici U elektrárny – datovaná barokní 

skulptura z  r. 1711, oživující prostranství. 
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21460/7-3517 Pomník J. A. Komenského před muzeem – autor V. Makovský, r. 1956. 

37776/7-3518 Kašna na Masarykově náměstí – datovaná kamenická a sochařská práce 

z roku 1756, významná kompoziční složka prostranství. 

11313/7- 8689    Dům č.p. 135 na Masarykově náměstí, s dochovanými pozdně gotickými  

sklepy a barokními klenbami v přízemí. 

11908/7-8755 Dům č.p. 201 na Masarykově náměstí - historizující dům nad pozdně 

gotickým klenutým suterénem. Prvořadý je kulturně-historický význam 

vztahující se k osobě J. A.Komenského 

50452/7-8892 Dům č.p. 164 na Masarykově  náměstí – postaven na starším pozdně 

gotickém sklepě  podle plánů z r. 1890. Ve dvorním traktu byla sušírna 

bylin a dřevník s kamennou studnou, historizujícím průčelím spoluvytváří 

prostor Masarykova náměstí. 

29264/7-8894 Dům č.p. 202 na Masarykově náměstí - novorenesanční dům z roku 1905 

s hodnotným ul. průčelím a dochovanými prvky obchodního parteru. 

38757/7-8822 Muzeum J. A. Komenského a bývalé kino Svět – barokní architektura 

utilitárního využití,  ušlechtilého klasicizujícího ztvárnění, náležející do 

skupiny pozoruhodných Martinelliho staveb ve městě. Stojí na místě hradu 

zaniklého v 16. století; č.p. 36 a 38. 

51565/7-9025 Dům č. p. 105 na Masarykově náměstí - klasicistní dům s pozdně gotickým 

jádrem,  klenba severního traktu barokní, zadní křídlo přistavěno roku 

1901. 

104885 Městský dům č. p. 220 ulice Hradební, památka lidové architektury 

 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

 

V havarijním stavu se nachází úsek městského opevnění za hotelem U Brány. Důvodem jsou 

majetkoprávní vztahy, ale také nejednotnost odborníků ze strany památkové péče na obnovu 

tohoto úseku. Část těchto hradeb je součástí přilehlé hospodářské budovy, zbylá část je ve 

stavu značného rozpadu. Část odborníků je nakloněna kompletní obnově s výměnou větší 

části kamenů. Ale jelikož jsou kameny značně zvětralé, hrozí zde riziko rozpadu většiny 

kamenů v tomto úseku a následná výstavba hradebního opevnění zcela nového. Druhá část 

odborníků je nakloněna k uchování a konzervaci stávajícího stavu opevnění pod přístřeškem 

s maximální eliminací povětrnostních podmínek. 
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Obr. 21 Městské opevnění, úsek V. 

Havarijní stav krovu již delší dobu vykazuje Měšťanský dům č. p. 105. V současné době 

vlastník připravuje projektovou dokumentaci obnovy. Po získání povolení se strany 

stavebního úřadu bude akce zařazena do Programu regenerace MPZ Uherský Brod v roce 

2018. Vlastník již nyní počítá s vyčlenění finančních prostředků na tuto akci a s největší 

pravděpodobností bude tato akce v roce 2018 i realizována. 
 

 

Obr. 22 Městský dům č. p. 105 
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A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

V MPZ není žádná kulturní památka nevyužívaná. Většina KP slouží ke kulturním, 

společenským nebo církevním účelům.  
 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V roce 2017 byla získána zatím nejvyšší dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v historii, ve výši 2.015.000 Kč. Výše je závislá na kvalitě připraveného programu 

a soustavné podpoře zlepšování stavu památek ve městě. Podpora je rozdělena mezi ty 

vlastníky kulturních památek, kteří měli řádně a včas připravené všechny podklady k obnově 

svých objektů. Finanční prostředky rozdělila Místní pracovní skupina pro regeneraci MPZ 

mezi 4 akce obnovy. 

 

Měšťanský dům zv. panský – restaurování maleb v Kunovické kapli 

Panský dům je rozsáhlá barokní budova palácového charakteru (projekt barokní přestavby od 

Domenica Martinelliho) s dochovaným velmi hodnotným starším goticko-renesančním 

a renesančním jádrem s řadou zajímavých architektonických detailů. Patří bezesporu 

k nejhodnotnějším objektům památkové zóny a svým významem přesahuje hranice města. 

 

Poslední rekonstrukce byla provedena v sedmdesátých letech tohoto století. Renesanční 

sloupy arkádového nádvoří jsou nahrazeny kopiemi (původní sloupy byly subtilnější, 

s jemnější profilací). Panský dům slouží dnes jako víceúčelová budova pro kulturní 

a společenské potřeby města. Nachází se zde obřadní síň, galerie, gotická kaple, knihovna 

a výhledově započne i rekonstrukce podkroví pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

z jiného dotačního titulu.  

 

V letošním roce je částkou 40.000 Kč podpořeno restaurování Kunovické kaple (přízemí) ve 

které se nachází 3 odkryté figurální scény, které byly zřejmě původně součástí rozsáhlejšího 

malířského cyklu. Malby pocházejí z pozdně gotického období a jsou provedeny na vápenném 

nátěru technikou secco. V pozdější době byly přeomítány, takže povrch omítky nesoucí malbu 

byl poškozen. Ve 40. letech 20. stol. byly tyto malby znovu objeveny a restaurovány. Bohužel 

restaurátor provedl kresebnou rekonstrukci původní figurální scény amatérským způsobem. 

Malba nebyla dostatečně fixována, takže v současnosti jsou fragmenty původní gotické malby 

z velké části ztraceny. Čitelná je pouze malba vlevo, kde vidíme fragmenty hlavy Krista, 

Panny Marie a sv. Jana.  
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Obr. 23 Malby v Kunovické kapli 

 

Kostel Mistra Jana Husa – obnova fasády lodi kostela.  

Jedná se o pokračování obnovy fasády, kdy v roce 2015 byla provedena obnova fasády věže 

kostela. Budou sanovány trhliny, odstraněny nesoudržné omítky, vyhotoveny nové omítky 

v místech oprav. Fasáda bude následně natřena. Kostel je nejstarší gotickou architekturou ve 

městě s řadou pozdějších renesančních a barokních úprav. Renesanční věž pochází z roku 

1589. V tomto kostele se nachází vůbec nejstarší obrazová památka Uherského Brodu – 

v roce 1920 zde byly odkryty vzácné fresky ze 14. a 15. století. Již téměř 100 let je kostel 

užíván církví Československou husitskou a slouží tak i nadále k církevním účelům. Na 

obnovu fasády lodi kostela poskytuje v letošním roce Ministerstvo kultury ČR 499.000 Kč. 

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – restaurování vitráží.  

Trojlodní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě představuje 

impozantní barokní architekturu. Barokní budova kostela byla postavena podle plánů 

italského architekta Domenica Martinelli, který byl činný ve Vídni a na Jižní Moravě a také 

pracoval pro významné šlechtické rody jako rod Liechtenstein, Harrach, Kaunitz. Kostel dal 

postavit Hrabě Maxmilián Oldřich z Kounic v letech 1717–1733, kdy byl vysvěcen. Na 

impozantním průčelí vyniká zejména portál nad hlavním vchodem a sochy evangelistů na 

atice průčelí farního kostela. Věž farního kostela byla vystavěna v letech 1879–1881 podle 

návrhů arcibiskupského stavitele Gustava Merety a je vysoká 60 m. 

 

Pozoruhodná je i výzdoba kostela – obraz Stětí sv. Jana Křtitele od neznámého autora, který 

dal namalovat r. 1697 Dominik Ondřej z Kounic, obraz knížete Václava od Adolfa Hellera 

z r. 1929, nebo obraz Neposkvrněného početí Panny Marie od neznámého malíře a řada 

dalších. V interiéru kostela se nachází sedm oltářů vyzdobených uměleckými díly. Sochy na 

krajním oltáři jsou dílem Josefa Antonína Winterhaltera.  
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Samotná stavba je pozoruhodná i z urbanistických hledisek, a to vzhledem k polaritě prostoru 

náměstí mezi kostelem a radnicí, coby symboly církevní a světské správy. Budova stále slouží 

k církevním účelům. 

 

Předmětem restaurování je restaurování 7 oken s barevným katedrálním sklem, s malovaným 

kobercovým vzorem nebo geometrickým vzorem. Práce zahrnují demontáž výplní kovového 

rámu, ošetření a oprava kovové konstrukce, ambaláž vitráží, jejich odvoz do ateliéru, 

rozebrání jednotlivých skel z olověné sítě, očištění, dořezání nových pro výrobu kopií, malba 

na sklo a její zapálení ve sklářské peci, fixace sklomalby, lepení prasklých tabulek, retuše 

původní sklomalby, následné složení jednotlivých výplní do nové olověné sítě, celoplošné 

přetmelení, osazení do kovové konstrukce.  

 

Na tuto akci obnovy je v letošním roce přidělena nejvyšší část dotace 1.390.000 Kč. 

 

 
 

Obr. 24 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - vitráž 
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Měšťanský dům se sušírnou bylin a dřevníkem s kamennou studnou – obnova 

hospodářské budovy se sušírnou bylin.  

 

Dům čp. 164 prochází obnovou již několik let, v letošním roce však vlastník poprvé zahajuje 

práce na obnově hospodářské budovy ve dvorním traktu a to z důvodu havarijního stavu 

schodiště. Hospodářská budova je patrovou stavbou se sušírnou bylin v podkroví. Stav 

schodiště se natolik zhoršil, že hrozilo jeho zřícení. Z tohoto důvodu vlastníci nechali 

zpracovat projekt obnovy venkovního schodiště zajišťujícího přístup do II. nadzemního 

podlaží sušírny bylin a následný projekt opravy vnějších a vnitřních omítek strany budovy, 

kde se schodiště nachází. I když vlastníci nejsou již řadu let ekonomicky aktivní, věnují 

obnově domu značné úsilí a pravidelně každý rok do obnovy investují nemalé finanční 

prostředky.  

 

V letošním roce jsou podpořeni částkou 86.000 Kč z Programu a částku 19.000 Kč poskytlo 

město Uherský Brod z rozpočtu na rok 2017. 

 

 
 

Obr. 25 Měšťanský dům se sušírnou bylin a dřevníkem s kamennou studnou – obnova schodiště sušírny 
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 

 

V MPZ nedošlo u žádné kulturní památky ke zrušení prohlášení za kulturní památku.  

 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 k prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud 

ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

 

Na území MPZ nedošlo u žádného objektu k prohlášení za kulturní památku. Na území 

Uherskobrodska došlo v roce 2017 u dvou objektů k prohlášení za KP, jedná se o 2 objekty 

lidové architektury v obci Žítková a v obci Veletiny (vinná búda).  

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření. 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2017 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy atd./ 

včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

V MPZ Uherský Brod zůstává v roce 2017 v havarijním stavu 12 rodinných domů. Důvodem 

havarijního stavu je špatný technický stav způsobený dlouhodobou nečinností vlastníků 

v souvislosti s majetkoprávními spory vlastníků.  

 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V MPZ bylo v letech 2007−2017 rekonstruováno cca 71 domů (většinou se jedná o rodinné 

domy, dále Gymnázium JAK Uherský Brod, administrativní budova městského úřadu 

č. p. 136, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, bytový dům v ulici Bří Lužů, základní 

umělecká škola – rekonstrukce s přístavbou, budova Radnice č. p. 100, Mateřská škola 

Primátora Hájka…) a nově postaveno 22 domů (z toho 8 polyfunkčních). 

 

Stabilizace počtu obyvatel v Uherském Brodě je klíčovou podmínkou udržitelnosti rozvoje 

města. Vzhledem k nepříznivým demografickým trendům se město Uherský Brod rozhodlo 

podporovat bydlení v již zastavěném území s důrazem na zachování tradičního 

architektonického rázu města.  

 

Účelem programu je podpora obnovy hodnotných fasád objektů, které nejsou kulturní 

památkou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v aktuální znění, ale fasáda 

disponuje prokazatelně památkovými nebo architektonickým hodnotami a nachází se na 

území města Uherský Brod (katastrální území Uherský Brod, Havřice, Maršov u Uherského 

Brodu, Těšov, Újezdec u Luhačovic). Důvodem zřízení programu je také neexistence vhodné 

dotace na obnovu a zachování hodnotných objektů a identifikace problému tzv. smršťujícího 

se města, který je charakterizován vybydlováním centra města a odlivem obyvatel.  
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Z těchto důvodů zastupitelstvo města schválilo 12.12.2016 nový dotační Program pro 

poskytování dotací na obnovu hodnotných fasád v Uherském Brodě. Cílem tohoto 

programu je zachování a zlepšení architektonického rázu města, zkvalitnění stávajícího 

bytového fondu a stabilizace či případné zvýšení počtu obyvatel. Účelem programu je obnova 

původního vzhledu historicky a architektonicky významných fasád ve všech katastrech města. 

Obnovou se rozumí rekonstrukce fasády včetně výplní otvorů. 

 

Dotace je poskytována z prostředků Fondu pro poskytování dotací a o poskytnutí jednotlivým 

vlastníků rozhoduje vždy ZM. Maximální výše dotace činí 40 % prokazatelně vynaložených 

nákladů v místě a čase obvyklých, max. však 100.000 Kč. Od roku 2018 dotace činí 50 % 

a max. 150.000 Kč. 

 

 
 

Obr. 26 Obnova fasády v rámci Programu pro poskytování dotací na obnovu hodnotných fasád 
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Seznam realizovaných akcí v MPZ v roce 2017: 

 
 

 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2017 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní 

budovy atd. /. 

 

V roce 2017 byla v MPZ 1 budova demolována, jedná se o rodinný dům č.p. 207 (parcela 

č. 97) v ulici Komenského z důvodu špatného technického stavu. V havarijním stavu jsou 

4 rodinné domy, v současné době však není znám další postup jejich vlastníků. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 

 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 

do roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007-2017 podniknuty 

ke zlepšení stavu. 
 

Historické centrum města zahrnuje značné množství zelených ploch, největší plochu tvoří 

park Tyršovy sady a park Komenského před Muzeem Jana Amose Komenského.  

 

Park Tyršovy sady (15 894 m
2
) – od roku 2009 souvisle upravená plocha hradebního 

příkopu a jeho okolí, dnes již odpovídá současným potřebám pro plnohodnotný odpočinek. 

V roce 2009 proběhla rozsáhlá obnova parku, došlo k úpravě stávající a dosadbě nové zeleně, 

rekonstrukci cestní sítě včetně rozmístění nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), 

optimalizaci navržených tras chodníků a úpravě části z nich na bezbariérový přístup jak pro 

imobilní občany, tak pro jízdu s dětskými kočárky. Smyslem akce je zatraktivnění prostředí 

pro stávající i případné nové návštěvníky parku, rozšíření a zkvalitnění procházkových tras, 

rozšíření odpočinkových zón, přeřešení systému zeleně k prosvětlení prostor a tím omezení 

příležitostí k vandalským činům. Úpravou došlo k harmonizaci biologických a urbanistických 

prvků městského prostoru. Dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a jeho 

využitím byl splněn požadavek na možnost poskytnutí účinné krátkodobé klidové rekreace 

v přírodním prostředí s vhodným mikroklimatem pro domácí faunu a flóru. V parku jsou 

řešeny detaily odpočivadel, okolí kaple sv. Andělů Strážných, památníku II. sv. války, 

uspořádání vegetačních prvků a broukovišť.  

 

 
 

Obr. 27 Park Tyršovy sady 

Park Komenského sady (13 647 m
2
) je sice v současnosti souvisle upravená plocha, ale řada 

úprav park teprve čeká. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče činí z tohoto 

funkčního typu nejvýznamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Připravované 

záměry úprav jsou směřovány k rozvinutí programové náplně. Předpokládá se zachování 

stávající cestní sítě. Důležitým prvkem parku je navrhován motiv labyrintu situovaný na místě 

dnešního kruhového odpočivadla a v odpočivadle s altánem na místě dnešního pískoviště. 

Do vybraných travnatých ploch budou doplněny cibuloviny pro zatraktivnění prostoru 

v jarních měsících.   
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Celým prostorem centra prochází hlavní Severojižní rozvojová osa zeleně. Její součástí je 

soubor ploch na severním okraji hradebního pásu (nad muzeem) – plochy s potenciálem 

rozvojového uzlu, který je však stabilizován z důvodu zaužívaného prostoru pro konání 

tradiční Růžencové poutě, jejíž součástí je lunapark. Prostorová struktura a převod na jinou 

funkci zde proto nemá význam.  

Významným prvkem prostoru je trvalkový záhon se solitérními keři šeříku a hortenzií 

lemující budovu Domu dětí a mládeže Uherský Brod (DDM). Připravované záměry úprav 

jsou směřovány k rozvinutí programové náplně s možností využití pro zájmovou činnost 

v rámci DDM (interakční prvky). 

 

Mariánské náměstí je druhým největším náměstím ve městě, na kterém se nachází dům 

kultury, základní umělecká škola, základní a mateřská škola a kulturní památka 

Dominikánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Plochy zeleně zde mají funkční 

typ - zeleň občanské vybavenosti. Současný stav se začíná měnit, původní již zastaralá zeleň 

je odstraněna. Nový vegetační doprovod náměstí je připravován.  

 

Masarykovo náměstí je vysoce architektonicky akcentovaný prostor, kvalita vegetačních 

prvků je významným prvkem skladby, samozřejmostí zde je i mobilní sezónní květinová 

výzdoba. Náměstí prošlo kompletní obnovou v roce 2014-2015 a dnes je již reprezentativním 

centrálním prostorem v historickém srdci města.  

 

Ulice Bří Lužů a ulice Komenského – stabilizované liniové plochy zeleně navazující 

na komunikace - dělící zelené pásy mezi chodníkem a komunikací rok realizace 2016. 

Výsadbou trvalek, keřů a novou liniovou výsadbou stromů se podtrhl charakter vstupní části 

gymnázia z ulice Komenského. Plochy zeleně v ulici Komenského přes vegetační úpravy 

svahu (v roce 2011 obnovený historický vinohrad před hradbami) u přechodové lávky 

a velkých schodů navazují na upravený prostor před nádražím (2015).  

 

Povrchy komunikací v MPZ prochází postupnou rekonstrukcí a proto jejich stav je na velmi 

dobré úrovni. Nejvýznamnější a také nejnáročnější akcí byla rekonstrukce Masarykova 

náměstí, kdy mimo zpevněné plochy bylo rekonstruováno veřejné osvětlení, mobiliář, zeleň 

a ostatní infrastruktura. Cílem je v souladu se standardy veřejných prostranství postupně 

nahrazovat v MPZ betonovou dlažbu přírodními materiály (žulové desky…) 

 

Veřejné osvětlení v MPZ jako celku prošlo částečnou rekonstrukcí, kdy v letech 2011/2012 

došlo k výměně zastaralých svítidel a rozvaděčů za nové, které umožňují regulaci a dálkové 

ovládání systému VO. 

 

Městský mobiliář se mimo velké rekonstrukce postupně obměňuje v souladu se standardy 

města. V roce 2016 došlo k úplné pasportizaci mobiliáře včetně popisu aktuálního 

technického stavu a zaměření polohy. Jediným vodním prvkem v MPZ je kašna se sochou sv. 

Floriána, u níž byla provedena oprava pláště a následně i oprava elektroinstalace včetně 

instalace LED svítidel. Další významnou akcí bylo vybudování planetární stezky, jejíž část 

prochází také MPZ a zobrazuje v reálných poměrech vzdálenost a velikost planet sluneční 

soustavy. 
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Obr. 28 Planetární stezka – Země 

 

 
 

Obr. 29 Planetární stezka – Jupiter 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007-2017 podniknuty ke 

zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových 

organizací, dobrovolníků atd./. 

 

Přestože se město nachází v podhůří Bílých Karpat je zde zejména vlivem Ostravska zhoršená 

kvalita ovzduší a proto je nutno věnovat této oblasti zvýšenou pozornost. Průměrné 

koncentrace prachových částic a bonzoapyrenu ve městě v období 2008 až 2012 se 

pohybovaly nad úrovní průměrných hodnot kraje i celé ČR. Stejná situace byla i v koncentraci 

oxidu dusíku NO2.  

 

U měrných emisí ze stacionárních zdrojů byla situace v roce 2012 poměrně příznivá 

(0,22 tun/km
2
), naproti tomu měrné emise z mobilních zdrojů překročily průměr Zlínského 

kraje i celé ČR (0,47 tun/km
2
). 

 

Samozřejmě nejhorší situace je v centru samotného města, neboť se zvýšeným provozem aut 

klesá úroveň čistoty ovzduší. Zvýšený počet aut v centru je dán tím, že Uherský Brod leží na 

jednom z hlavních tahů na Slovensko. Tato situace byla alespoň částečně vyřešena obchvatem 

Uherského Brodu, který byl dokončen v roce 2003 a odlehčil tak centru města od dopravních 

zácp, smogu a hluku. 

 

Kvalita ovzduší ve městě je také dána množstvím lokálních topenišť. I když plynofikace 

proběhla už před řadou let, stále se ve městě a převážně jeho přilehlých částech (Těšov, 

Újezdec, Havřice a Maršov) používá k vytápění domů tuhých paliv, které životnímu prostředí 

také neprospívají. 

 

Nejvýznamnější akce realizovaná za účelem zlepšení životního prostředí proběhla v letech 

2010-2011 - rekonstrukce a intenzifikace ČOV s celkovými náklady ve výši téměř 180 mil. 

Kč. 

 

V letech 2011–2013 byly na celém území města realizovány dvě etapy revitalizace 

významné sídelní zeleně spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. 

V rámci I. etapy došlo k úpravám zeleně na 32 vymezených plochách o rozloze 23 ha. Byly 

vykáceny nevhodné dřeviny, provedeny nové výsadby stromů, keřů (cca 7500 ks dřevin) 

a trvalek včetně zatravnění ploch. Zahrnuty byly jak hlavní městská uliční stromořadí (v délce 

4,2 km), tak zeleň větších obytných celků. 

Ve II. etapě bylo vysazeno 359 ks dřevin a ošetřeno 1 263 ks dřevin na ploše 25,1 ha. Z toho 

bylo založeno 804 m nového stromořadí a ošetřeno 2 855 m stávajícího stromořadí. 

 

 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2017 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2007-2017 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení atd./. 

 

Investiční akce v MPZ realizované městem Uherský Brod jsou obsahem přílohy č. 1. 

 

Investiční akce v MPZ realizované jinými vlastníky jsou sepsány v příloze č. 2. 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky 

atd./. 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2007 v MPR nebo v MPZ ........  

  Počet trvalých obyvatel v roce 2017 v MPR nebo v MPZ ........  
 

Počet trvalých obyvatel v roce 2007 v MPZ Uherský Brod 2 199, ve městě celkem 17 225. 

Počet trvalých obyvatel v roce 2017 v MPZ Uherský Brod (stav ke konci listopadu 2017) 

je 2 073 obyvatel a ve městě celkem 16 451. 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 

 

V roce 2007 bylo v Uherském Brodě, v budově domu kultury, otevřeno Městské informační 

centrum (MIC). Hlavní činností Městského informačního centra je komplexní poskytování 

informací o všech službách souvisejících s cestovním ruchem a propagace města Uherský 

Brod v ČR i zahraničí. Získáte zde informace o pamětihodnostech, ubytování a stravování, 

turistických trasách a cyklotrasách v okolí, poskytuje informace o dopravních spojích, 

kulturních, společenských a sportovních akcích, firmách a organizacích působících ve městě 

a další. Ve všední dny je otevřeno od 7:30 do 16:30 hodin a v sezónu (červen – září) lze 

využít jeho služeb i v sobotu a neděli od 8:00 do 12:00 hodin. 

 

Za dobu fungování rozšířilo informační centrum nabídku propagačních materiálů Uherského 

Brodu, poskytuje také informace a materiály o Regionu Slovácko a Východní Moravě. Díky 

postupnému rozšiřování služeb si mohou návštěvníci na Městském informačním centru např. 

zakoupit jízdenky společnosti Leo Express a Student Agency, získat výpisy z agendy 

Czechpoint, kopírovat, skenovat a tisknout, či využít některý z veřejných PC s přístupem na 

internet. Na přelomu roku byl spuštěn nový turistický portál www.cojevbrode.cz a informační 

centrum se začalo prezentovat také na facebooku, instagramu a twitteru. Nejnovějším 

produktem informačního centra je turistický průvodce městem Uherský Brod. MIC také 

spolupracovalo na tvorbě naučných stezek okolím Uherského Brodu.  

 

Od zahájení provozu v roce 2007 až do konce roku 2016 prošlo dveřmi MIC celkem 238 764 

osob. Z toho bylo 44 343 turistů a návštěvníků, kteří potřebovali informaci, ať už o městě, 

kulturních akcích, dopravních spojích, firmách a další. Zbytek tvoří uživatelé veřejných PC 

s přístupem na internet, zájemci o Brodský zpravodaj, turistické časopisy a noviny, kopírovací 

služby a jízdenky, či běžní občané, kteří si u nás poslední 3 roky vyzvedávají štítky na nádoby 

na komunální odpad a nově také uživatelé služby Senior taxi. Ze zahraničních návštěvníků do 

Uherského Brodu přijíždějí nejčastěji turisté ze Slovenska, dále pak Polska, Německa, 

Rakouska a osobnost J. A. Komenského přivádí také návštěvníky z Nizozemí. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Češi 26253 26620 21889 25192 25338 

Zahraniční návštěvníci 228 254 240 266 278 

Celkem 26481 26874 22129 25458 25616 

 

  

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


31 

 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2017 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským atd./. 

 

Všechny kulturní památky v majetku obce a církví jsou přístupné veřejnosti, jedná se zejména 

o objekty veřejné správy a objekty sloužící k církevním účelům. Měšťanské domy ve 

vlastnictví fyzických osob jsou přístupné částečně, nachází se v centru města a v přízemí mají 

obchodní prostory.  

 

Radnice čp. 100 – městská správa, sídlo Městského úřadu Uherský Brod 

 

Městský dům čp. 105 – sídlo obchodní společnosti REGIO UB, s. r. o. 

 

 
 

Obr. 30 Městský dům čp. 105 

 

Měšťanský dům zvaný Panský – kulturně výchovné zaměření (knihovna, obřadní síň, 

galerie). V roce 2018 budou rekonstruovány podkrovní prostory pro nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež, čímž se rozšíří využití kulturní památky v sociální sféře. 

 

Městský dům čp. 116 (Nadační dům) – sídlo neziskové organizace Středisko komplexní péče 

pro rodinu, školu a duševní zdraví, LUISA, z.s. Jedná se o zařízení, ve kterém jsou 

poskytovány služby sociální rehabilitace, jejichž cílem je podporovat uživatele při řešení 

jejich nepříznivé sociální situace.  

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dominikánský klášter, Fara čp. 68, Dominikánský klášter, 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Kostel Mistra Jana Husa, Kaple sv. Andělů 

Strážných, Kaple Nejsvětější trojice jsou objekty sloužící pro církevní účely.  

Všechny památky bývají přístupné veřejnosti v rámci Dne evropského dědictví. 

Sochy, Pomník J. A. Komenského, Sloup se sochou P. Marie a kašna dotváří veřejná 

prostranství v MPZ. 
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Zámek s Muzeem J. A. Komenského (čp. 36 a 37), příspěvkové organizace MK ČR  
 

 

Obr. 31 Zámek s Muzeem J. A. Komenského 

Muzeum J. A. Komenského a bývalé kino Svět (čp. 38) – dnes Dům dětí a mládeže 

Uherský Brod 
 

 

Obr. 32 Muzeum J. A. Komenského a bývalé kino Svět 
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D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní 

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování 

a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 

Možnosti ubytování v MPZ Uherský Brod: 

 

Penzion/Hotel Ulice, č.p. Kontakt Kapacita www 

Hotel U Brány Bří Lužů 1769 
572 638 271-2,  

602 824 887 
40 www.hotelubrany.com  

Hotel Apollo 
Mariánské 

nám. 308 

572 634 883, 

602 722 032 
30 www.hotel-apollo.cz  

Penzion 

Javořina 
Hradišťská 3 

572 634 883, 

602 722 032 
25 www.penzionjavorina.cz  

Hotel Kaunic Kaunicova 900 572 630 764 19 www.hotelkaunic.cz  

Hotel Monde Moravská 80 572 631 151 40 www.hotelmonde.cz  
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Stravovací zařízení v MPZ Uherský Brod: 

 

Restaurace, hostinec Adresa Kontakt 

Restaurace KD Mariánské náměstí 2187 572 634 805, 774 173 395 

Viktoria Hradišťská 10 608 308 553 

Dublin Kaunicova 62 732 356 412 

U Černého Janka Moravská 82 572634128, 602778295 

U Rochů Naardenská 161  732443111 

Hotel Monde Moravská 80 572 631 151 

Hotel Kaunic Kaunicova 900 572 630 764, 731 175 203 

Občerstvení Ing. Ivo Kunhart Masarykovo nám.133 572 637 170 

Hotel U Brány Bří Lužů 1769 572638271-2, 602824887 

Bary     

Retro bar Weberova 2   

Grand Cafe - Le Grand Moravská 90 725 948 968 

Herna Bar Rimini Bří Lužů 2210 572 635 843 

Kaunic Kaunicova 900 572 630 764 

Café Brod Moravská 78   

Restart Moravská 85 572 630 764 

Cukrárny     

U Hamplů Masarykovo náměstí 203 572633110 

Orange cafe Mariánské nám. 2371  605 555 172, 739 202 247 

Cukrárna a Občerstvení 

Pod Věží Masarykovo náměstí 165 775 724 212 

Miriamʼs Café Masarykovo náměstí 162 736 407 700 

Vinárny     

Pánský dům Kaunicova 77 572 63 44 63,736 53 7501 

Pizzerie     

Dublin Kaunicova 62 732 356 412 

Pizzerie Amos Mariánské náměstí 2371 572 636 011, 774 415 092 

Diskotéky     

Mayday Club Bří Lužů 2251 776 711 692 

 

Možnost sportovního vyžití v MPZ je poměrně široká, zahrnuje organizované sportovní 

kluby, ale i soukromé aktivity, rekreační sportovní vyžití: 

 

Dům dětí a mládeže - nabízí řadu tanečních a sportovních kroužků pro všechny věkové 

kategorie. 

 

Tělocvična Mariánské náměstí – objekt vlastní i provozuje město Uherský Brod, možnost 

pronájmu. 

 

Tělocvična ZŠ Mariánské náměstí – v odpoledních a večerních hodinách možnost 

pronájmu. 

 

Tělocvična GJAK – tělocvična při gymnáziu. 
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Sokolský stadion – zahrnuje Sportovní halu TJ Spartak s posilovnou (basketbal, volejbal, 

kulturistika, šachy), letní stadion s fotbalovým a basketbalovým hřištěm, tenisové kurty. 

 

Fitness studia - Studio Miriline, Hany Bany, Studio BeFree Fitness – největší fitness 

ve městě. 

 

Na území města působí řada sportovních organizací: 

 

TJ Spartak Uherský Brod,z.s.   

U Stadionu 2295, Uherský Brod  Ing. František Špaček 

Český sportovní klub Uherský Brod,    

Prakšická 1421, Uherský Brod  Josef Hamšík 

Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod    

Svatopluka Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod  Sabina Běhůnková 

In-line hokejový klub Uh. Brod 

 Lipová 703, Uherský Brod  Vladislav Heča 

HC SPARTAK Uherský Brod z.s.   

Lipová 703, Uherský Brod  Drahoslav Mahdal 

1. AC Uherský Brod, z.s.    

Za Humny 1420, 688 01 Uherský Brod  Mgr. Tomáš Králík  

TJ Tatran Havřice, z.s.   

sportovní hala, U Zastávky 362, Uherský Brod  Petr Šot 

TJ Sokol Újezdec-Těšov,z.s.   

Újezdec 371, 687 34 Uherský Brod  Miroslav Soviš 

OREL jednota Uherský Brod    

Orelský stadion, Lipová 2614, Uherský Brod Ing. Štěpán Janík 

Sportovní klub mládeže Výsluní Uherský Brod, ČASPV, z.s.   

Na Výsluní 2047, Uherský Brod  Mgr. Jan Hýžďal  

ČSS, z.s. - SSK Uherský Brod    

Prakšická 1780, Uherský Brod  Ing. Petr Mrázek  

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.   

Lipová 703, Uherský Brod   Mgr. Kateřina Tykalová 

Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.   

Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod Antonín Straka 
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Kulturní zařízení 

 

V MPZ působí tato kulturní zařízení:  

 

Dům kultury - příspěvková organizace města Uherský Brod  a největší a nevýznamnější 

společensko-kulturní instituce v Uherském Brodě a v celé oblasti Uherskobrodska. 

Pod jedinou hlavičkou integruje kulturní dům, kino, knihovnu, galerii a hvězdárnu 

s planetáriem. Kulturní dům má trojí funkci. Kromě toho, že slouží pro vlastní produkci 

Domu kulturu, tak plní úlohu zázemní pro spolkový a neziskový sektor a zároveň slouží 

spolkovému a neziskovému sektoru pro jejich vlastní produkci. Budova disponuje dvěma sály 

a díky dobrému technickému zázemí poskytuje nejen prostor pro pořádání širokého spektra 

jednorázových akcí, jako jsou například koncerty vážné i moderní hudby, divadelní 

představení a přehlídky, ale také nabízí využití pro výstavy, besedy a přednášky. Velký sál 

s kapacitou 550 diváků, je největším veřejným prostorem. V budově se dále nachází 

víceúčelový malý divadelní sál s 97 sedadly, prostorná učebna, zkušebna pro hudební soubory 

a salonek pro 40 lidí. 

 

Knihovna Františka Kožíka pojmenovaná po uherskobrodském rodákovi a významnému 

českému spisovateli Františku Kožíkovi, sídlí v objektu bývalého panského sídla rodu 

Kouniců v KP Měšťanský dům zv. Panský čp. 77. Je svým knižním fondem a poskytovanými 

službami nejrozsáhlejší knihovnou města, kterou doplňují další 2 pobočky. 

 

Planetárium - umístěno v zrekonstruované místnosti bývalé kotelny v prostorách Domu 

kultury na Mariánském náměstí. Digitální planetária představují revoluci v konstrukci 

planetárii, umožňují celooblohovou digitální projekci se zorným úhlem blížícím se až 180º. 

Kopule planetária v Uherském Brodě o průměru 5 m je konstruovaná na bázi technologie 

podtlaku mezi externí obálkou kopule a vnitřní projekční plochou na bázi textilie. Rám kopule 

z lehkých nosníků je ukotvený do pevného prstence. Planetárium obsahuje datový projektor 

s objektivem rybí oko s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů. Počítač je vybaven 

speciálním softwarem simulátoru hvězdné oblohy Stelárium 360. Zařízení slouží široké 

veřejnosti, turistům navštěvujícím naše město a školám. Od použití planetária si slibujeme 

rozšíření tzv. „mokrého programu“ - vnitřních aktivit pro turisty a návštěvníky města 

a výrazné zkvalitnění výuky astronomie na všech stupních škol, počínaje MŠ, ZŠ a středních 

škol, popřípadě i škol vysokých.  

 

Planetárium je součástí projektu Naučné stezky okolím Uherského Brodu, kdy vzniklo celkem 

pět turistických tras - Havřická, Maršovská, Nivnická, Újezdecká a tzv. Planetární – na nichž 

je instalována drobná doplňková infrastruktura, tj. odpočívadla, infotabule, infopanely, 

lavičky, panoramatické mapy, dalekohledy, odpadkové koše, stojany na kola, rozcestníky 

a směrovky. Projekt si klade za cíl zvýšení atraktivity města pro turisty, zlepšení orientace 

v okolní krajině a zvýšení informovanosti o jednotlivých lokalitách. 
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Obr. 33 Planetárium 

Galerie – sídlo v KP Měšťanský dům zv. Panský, jenž je charakterizován jako měšťanská 

stavba palácového typu, probíhají výstavy v  barokních interiérech a prostory jsou 

uzpůsobeny pro prezentaci všech forem výtvarného umění. Ročně je zde konáno kolem 10 

výstav. Od roku 2000 po vzoru dávných tradic ve světovém výstavnictví je prostorách galerie 

realizován tzv. „Salon“, který mapuje právě vývoj výtvarného umění v regionu. Součástí 

komplexu budov Panského domu je i zahrada, městská knihovna, vinárna a v letních měsících 

kino. 

 

Muzeum J. A. Komenského sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. 

století s barokním sálem pocházejícím z let 1690–1693. Stálá expozice Komenský lidstvu, 

věnovaná životu a dílu významného rodáka, je doplněna o expozici regionální historie 

a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska. Mimo tyto expozice muzeum spravuje 

etnografickou expozici Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově. Zájemci mohou rovněž 

navštívit řadu krátkodobých tematických výstav připravovaných podle ročního výstavního 

plánu. Součástí muzea je rovněž obsáhlá knihovna s významnou regionální 

a komeniologickou literaturou. Dvakrát ročně je vydáván časopis pro komeniologii, historii 

16.–18. století a regionální dějepis Studia Comeniana et historica. Činnost muzea je dále 

prezentována především pořádáním krátkodobých výstav, přednášek, oslav Dne učitelů, od 

roku 1971 pořádáním mezinárodních komeniologických kolokvií a od roku 1998 pořádáním 
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MUSAIONFILMU – každoroční nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí České republiky. V 

oblasti komeniologie muzeum rovněž úzce spolupracuje na základě smlouvy uzavřené 1. 12. 

2004 s Muzeem J. A. Komenského v Naardenu. 

 

Úkolem muzea je soustřeďovat dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a umělecká díla 

všech oborů, mající vztah k činnosti této osobnosti. Rozsah působnosti muzea pokrývá území 

celé České republiky a muzeum úzce spolupracuje i se zařízeními obdobného charakteru 

v zahraničí. 

 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě plní své poslání již od svého zřízení také jako 

specializované muzeum pro historii a národopis Uherskobrodska. 

 

Součástí komplexu budovy muzea je také Japonská zahrada přátelství vystavěná v rámci 

partnerství s městem Tsukiyono, na jejímž návrhu a výstavbě se podíleli japonští zahradní 

architekti. Zahrada je veřejně přístupná, přičemž se jedná o menší prostor (cca 10 × 10 m). 

 

Obr. 34 Japonská zahrada přátelství 

Dům dětí a mládeže - středisko pro volný čas dětí a mládeže je školské zařízení, které zřizuje 

od 1. 7. 2005 město Uherský Brod. Středisko sídlí v bývalém kině Svět č. p. 38, které spolu 

s Muzeem J. A. Komenského č. p. 36 tvoří jeden objekt, který je kulturní památkou. Jedná se 

o barokní architekturu utilitárního využití, ušlechtilého klasicizujícího ztvárnění, náležející do 

skupiny pozoruhodných Martinelliho staveb ve městě. Stojí na místě hradu zaniklého 

v 16. století.  

 

Dům dětí a mládeže nabízí služby  s širokým rozsahem činnosti v oblasti výchovy, 

vzdělávání, rekreace a osvěty pro širokou veřejnost. 

 

Zájmové vzdělávání – hlavní oblasti činnosti: 

- pravidelná činnost: zájmové kroužky, kurzy, 

- příležitostné akce: pro veřejnost, 

- prázdninová činnost: tábory příměstské, letní, zimní, 

- víkendové pobyty, soustředění zájmových kroužků, 

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


39 

- sportovní akce, 

- osvětová činnost – besedy, semináře, školení, prevence sociálně patologických jevů, 

- výukové programy pro školy, 

- soutěže, přehlídky, olympiády, 

- otevřené nabídky spontánních činností: fotbálek, šipky, kulečník, 

- individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků 

a studentů. 

 

 

 

Obr. 35 Dům dětí a mládeže (bývalé kino Svět) 

 

Základní umělecká škola - škola je svou více než šedesátiletou tradicí zakotvená v životě 

města i regionu a navazuje na dlouhou historii místního hudebního školství. Organizuje 

studium pro žáky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol ve čtyřech 

uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. S účastí žáků 

ZUŠ se tradičně počítá při většině akcí pořádaných městem, Domem kultury, jinými 

kulturními, sportovními či sociálními zařízeními ve městě. Škola sama pořádá pravidelná 

vystoupení pro všechny typy místních škol, různé společenské organizace a pro veřejnost. 

Jsou to výchovné koncerty, taneční vystoupení, divadelní představení, výstavy výtvarných 

projektů. Na akcích tak vystupuje převážná část žáků školy. Snahou pedagogů je připravit 

žáky na tato vystoupení co nejlépe – tím veřejně prezentují existenci a úroveň základní 

umělecké školy. Odezvou jsou dobrá hodnocení a zájem o další prezentaci našich žáků. 

Rovněž učitelé školy se ve velké míře podílejí na kultuře města, aktivně vystupují 

i spolupracují s dalšími soubory, jsou zastoupeni v odborných porotách soutěží všech 

vyučovaných oborů. ZUŠ tak naplňuje své poslání – kultivovat talent žáků nejen pro jejich 

další profesionální život, ale vychovávat je i jako současné a budoucí účastníky kulturního 

dění.  
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Při výběru nejvhodnějšího uplatnění svých žáků spolupracuje škola s rodiči a se školami 

vyššího typu (konzervatoře, UMPRUM, fakulta multimediálních studií UTB ve Zlíně aj.) 

formou konzultací a návštěv. Kromě obvyklých žákovských vystoupení škola vždy pořádala 

pro širokou veřejnost i koncerty vážné hudby a to již od prvního školního roku 1946/1947. 

Její Kruh přátel hudby byl založen 02.10.1975 a je aktivní již 39. sezónu bez přerušení. 

Instituce je nadále spolupořadatelem mezinárodní dětské výtvarné soutěže s ekologickou 

tématikou Týká se to také tebe a pravidelně v rámci soutěže uskutečňuje Výtvarnou dílnu pro 

10 českých a 10 slovenských účastníků.  

 

Další pravidelnou školní akcí je soutěž „Muzikant“, v roce 2014 se koná 38. ročník. Soutěže 

se zúčastní žáci hudebního oboru, ve všech nástrojích jsou vyhlašováni dva vítězové (jeden 

pro mladší a jeden pro starší kategorii). Soutěží se také v hudební teorii a ve skladbě. 

 

 

Obr. 36 Základní umělecká škola 

Ucelený přehled akcí, které pořádají výše uvedené organizace je k dispozici formou plakátů 

v Městském informačním centru a také na webových stránkách MIC a také města. V rámci 

zkvalitnění služeb pro turisty byl uveden do provozu nový portál www.cojevbrode , kde lze 

najít informace o historii města, přehled pořádaných a připravovaných akcí, možnosti 

ubytování, stravování, sportovního vyžití, dopravní obslužnost a trasy naučných stezek 

a cyklotras. 
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Dopravní obslužnost MPZ 

 

Vzhledem k situování historického centra města mezi hradbami a tvoří ho síť úzkých uliček, 

které byly vesměs zjednosměrněny. Povrch komunikací na centrálním Masarykově náměstí 

tvoří žulové kostky, které byly obnoveny v rámci rekonstrukce náměstí v roce 2015. Stav 

komunikací v centru je na velmi slušné úrovni. Stav komunikací a počty parkovacích míst 

znázorňují následující tabulky a grafy. Parkování v centru je regulováno zpoplatněním 

ve 2 parkovacích zónách – Masarykovo náměstí je v zóně 1, preferuje krátkodobější stání, za 

půl hodiny zaplatíme 10 Kč. Ostatní ulice v MPZ jsou v zóně 2, kde 10 Kč zaplatíme za 120 

minut. Cena parkování za dlouhodobější stání stoupá. Fyzické osoby s trvalým pobytem 

v MPZ jsou držitelé rezidenčních karet. Kartu si mohou zakoupit i právnické osoby a další.  

 

Povrch / místa 

 
Stav / místa 

AB 291 55.3% 

 

bezvadný 393 74.7% 

AB/beton 8 1.5% 

 

vyhovující 83 15.8% 

vegetační tvárnice 31 5.9% 

 

lokální závady 25 4.8% 

zámková dlažba 29 5.5% 

 

havarijní 25 4.8% 

žulová kostka 167 31.7% 

 

nesledováno 0 0.0% 

Celkem 526 100.0% 

 
Celkem 526 100.0% 
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Typ zóny 
Parkovacích 

míst v zóně 

Z toho 

vyhrazeno 
Parkomaty 

Zóna 1 102 6 5 

Zóna 2 424 23 14 

Zóna 3 0 0 0 

Celkový součet 526 29 19 

 

 
 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 

/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci 

/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo 

MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové 

péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné 

www.stránky. 

 

Webové stránky města www.ub.cz obsahují informace o historii města: 

http://www.ub.cz/info/historie-mesta?&expandMenu=16  

a také o kulturních památkách http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=5&id=10&expandMenu=16 

 

Na přelomu roku byl spuštěn nový turistický portál www.cojevbrode.cz obsahující informace 

o historii města, o pověstech vázajících se k městu Uherský Brod a kulturních akcích. 

Současně zde nalezneme odkaz Kam v Brodě s cennými informacemi o významných 

objektech ve městě včetně kulturních památek. 

 

Každoročně je na webové stránky města umístěn článek o připravovaných akcích obnovy 

v rámci Programu regenerace MPR a MPZ: 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=5720 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=4909 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=4173 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=3182 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=2440 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=2354 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=1775 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=1343 

19% 

81% 

0% 

Přehled míst v MPZ 

Zóna 1

Zóna 2

Zóna 3
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http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=923 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=866 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=548 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=345 

 

Informace jsou také uveřejněny v Brodském zpravodaji (měsíčník distribuovaný do každé 

domácnosti ve městě zdarma): 

http://www.uherskybrod.cz/news.aspx?rp=3.2&id=345 

 

U každé památky, která je finančně podpořena z Programu regenerace MPZ Uherský Brod, je 

v průběhu realizace umístěna informační tabulka s informacemi o dotačním titulu, 

poskytovateli dotace a o konkrétní akci obnovy. 

 

 

Obr. 37 Informační tabulka k Programu regenerace MPZ Uherský Brod 

 

E. Společenský život: 

E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením 

jejich konkrétních aktivit v roce 2017. 

 

Hluboce zakořeněnou tradicí je v Uherském Brodě bohatý kulturní život. Ve městě 

se každoročně konají desítky kulturních akcí všech oblastí a žánrů pro nejrůznější věkové 

kategorie. Působí zde nejvýznamnější komeniologická instituce – Muzeum Jana Ámose 

Komenského, moderní Dům kultury s jedním z nejkrásnějších interiérů v České republice 

zastřešující činnost kina Máj, hvězdárny, galerie, Knihovny Františka Kožíka a více jak 

desítky umělecky zaměřených zájmových sdružení a kroužků. Významným kulturním 

subjektem je také Městské informační centrum. Mezi nejvýznamnější spolky a umělecké 

soubory patří: 
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- Základní umělecká škola   (http://www.zus-ub.cz/) 

- Knihovna Františka Kožíka   (http://knihovna.ub.cz/) 

- Orchestr Stanislav Sládka   (http://tanecniorchestr.webnode.cz/) 

- Pěvecký sbor Dvořák    (http://ps-dvorak.webnode.cz/) 

- Dětský pěvecký sbor Comenius  (http://www.dps-comenius.cz/) 

- Pěvecký sbor Campana   (https://www.gjak.cz/) 

- Olšava, soubor písní a tanců   (http://www.olsava.cz/) 

- OLdŠAVA folklorní soubor   (http://www.oldsava.ub.cz/) 

- Cimbálová muzika Olšavěnka   (http://olsavenka-jirvoz.rhcloud.com/) 

- Dětský folklorní soubor Holúbek  (http://www.kzsub.cz/) 

- Dětský folklorní soubor Olšavěnka  (http://olsavenka-jirvoz.rhcloud.com/) 

- Folklorní soubor Rozmarýn   (http://rozmaryn.euweb.cz/cs/) 

- OLD-STAR-ROZMARÝN   (http://rozmaryn.euweb.cz/cs/) 

- Folklorní soubor JAKUB   (https://www.gjak.cz/) 

- Šermířský klub Uherský Brod   (http://os.skub.sweb.cz/) 

- Divadlo BROD     (http://divadlobrod.cz/uvodem.aspx) 

- Fuerza del Fuego, z.s.    (http://www.fuerzadelfuego.cz/) 

 

 

Obr. 38 Dětský folklorní soubor 

Účast souborů a spolků na akcích města a jednotlivé aktivity souborů je možné najít na výše 

uvedených webových stránkách jednotlivých souborů a také na webových stránkách města 

http://www.ub.cz/ a na informačním a turistickém portálu města Co je v Brodě 

https://www.cojevbrode.cz/kultura . 

 

  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.zus-ub.cz/
http://knihovna.ub.cz/
http://tanecniorchestr.webnode.cz/
http://ps-dvorak.webnode.cz/
http://www.dps-comenius.cz/
https://www.gjak.cz/
http://www.olsava.cz/
http://www.oldsava.ub.cz/
http://olsavenka-jirvoz.rhcloud.com/
http://www.kzsub.cz/
http://olsavenka-jirvoz.rhcloud.com/
http://rozmaryn.euweb.cz/cs/
http://rozmaryn.euweb.cz/cs/
https://www.gjak.cz/
http://os.skub.sweb.cz/
http://divadlobrod.cz/uvodem.aspx
http://www.fuerzadelfuego.cz/
http://www.ub.cz/
https://www.cojevbrode.cz/kultura


45 

 

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 

regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 

rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd./. 
 

Většina akcí, které pořádá město společně s Domem kultury Uherský Brod se koná 

na Masarykově náměstí, v zahradě Panského domu, v Domě kultury, v Knihovně Františka 

Kožíka, v Galerii domu kultury, v Muzeu Jana Amose Komenského, ale také na hvězdárně. 

Mezi významné akce, které můžete v průběhu roku ve městě navštívit, patří: 

 

Fašanková obchůzka městem s pochováváním basy – veselý průvod barevných masek 

centrem města, umocněný krásným pásmem písní a tanců místních folklorních souborů 

je vždy velkolepým zážitkem. Zakončení akce – tedy pochování basy probíhá v zahradě 

Panského domu za účasti velkého počtu občanů. 

 

 

Obr. 39 Fašanková obchůzka městem s pochováváním basy 

Bílokarpatské slavnosti – tvoří třídenní maraton kulturních akcí. Pátek s názvem Noc 

patriotů je zaměřen na mladší generaci, kdy probíhá na Masarykově náměstí přehlídka 

rockových skupin. V sobotu je koná klasický brodský jarmark lidových řemesel, který 

doplňuje dopoledne i odpoledne kulturní program pro všechny věkové kategorie. Pro děti je 

připraven selský dvůr v prostorách u muzea. Tady si mohou děti prohlédnout výstavu 

domácích zvířátek a některá si mohou také pohladit. Velkým lákadlem pro děti je také 

možnost posbírat v kurníku slepičí vajíčka, která si mohou odnést domů. Celý den bývá 

ukončen ve večerních hodinách koncertem nějaké známé pěvecké hvězdy. V roce 2016 to byl 

koncert skupiny JAVORY. Neděle pod názvem „U nás doma“ je věnována prezentaci obcí 

a mikroregionů Bílých Karpat. Dopoledne začíná turnajem přípravek o pohár Bílých Karpat. 

Jedná se o fotbalový turnaj přípravek žáků. V prostorách u muzea probíhá prezentace 

kynologického klubu, který předvádí, jak probíhá výcvik psa a co vše musí pejsek zvládnout 

na soutěži agility.  
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Děti si mohly trať zkusit proběhnout stejně jako pejsci, ale na konci nedostaly pamlsek, ale 

perníkového pejska. Na Masarykově náměstí a v zahradě Panského domu, tedy na dvou 

pódiích probíhá hlavní kulturní program. Jeho součástí je vždy divadelní představení 

vztahující se k historii města. V roce 2016 to byla návštěva mladého Karla IV. a jeho otce 

Jana Lucemburského v našem městě. Závěr dne a kulturního programu patří zahraničním 

souborům, které zde předvedou své uměni. Mohli jsme se potěšit krásou krojů umělců 

z Bosny a Hercegoviny. 

 

 

Obr. 40 Bílokarpatské slavnosti 

Brodské kulturní léto – probíhá během letních prázdnin a měsíce září, kdy je pro občany 

připravena spousta kulturních programů. Jsou to koncerty dechové hudby v zahradě Panského 

domu, ale také populárních zpěváků – Vladimír Merta, Pavlína Jíšová a přátelé. Dále jsou zde 

připraveny programy pro děti – pohádková zahrada. V domě kultury jsme mohli zhlédnout 

divadelní představení Nájemníci v podání Slováckého divadla nebo Hroznolhotské etýdy – 

Dovolení ólinkluzif. Ani koncerty a besedy se domu kultury nevyhnuly – Šlágrování a beseda 

s Jiřím Grygarem. Na hvězdárně jsme mohli pozorovat meteorický roj perseid a v planetáriu 

krásu letních objektů noční oblohy. Prázdniny zakončuje akce pro děti na hvězdárně – Tečka 

za prázdninami. Zde jsou pro děti připraveny hry a soutěže a také promítání pohádek. 
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Obr. 41 Brodské kulturní léto 

Brody v Brodě – je fotografická soutěž pro všechny města z naší republiky, která májí 

v názvu Brod. Každým rokem se koná putovní výstava nejlepších fotografií. U nás jsou 

fotografie vystavovány v galerii Domu kultury na Panském domě. 
 

Historická hostina – se stala novou tradicí našeho města. Pořádá ji muzeum J. A. 

Komenského ve spolupráci s městem o prázdninách. Návštěvníci se mohou vrátit v čase do 

starých dob a ochutnat pokrmy, které naši předci denně konzumovali. Loni jsme se mohli 

zúčastnit hostiny na dvoře Karla IV. Dobové oblečení a také dobové nádobí, silně umocňuje 

atmosféru hostiny.  
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Obr. 42 Historická hostina 

 

Uherskobrodsko v písni a tanci - Den evropského dědictví – tradiční akce pořádaná 

v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví, kdy jsou pro veřejnost otevřeny pamětihodnosti 

a objekty města, dokonce i ty, které nejsou běžně přístupné. V tento den probíhá v zahradě 

Panského domu akce Uherskobrodsko v písni a tanci za účasti folklorních souborů 

z Uherskobrodska, jejíž součástí je také tradiční jarmark. 

 

Zpívání pod hvězdami v rámci projektu Kořeny folkloru bez hranic - akci organizuje 

v měsíci září folklorní soubor OLdŠAVA v zahradě Panského domu. Program začíná 

ve večerních hodinách a pokračuje dále i po setmění. Vystupují zde různé folklorní soubory, 

ať ženské, mužské nebo smíšené. Je to opět nová tradiční akce, která si našla mnoho 

příznivců. 

 

Svátek svaté Justýny, patronky města – město slaví připomínku sv. Justýny mší svatou 

v klášterním kostele Nanebevstoupení Panny Marie za účasti představitelů města a krojované 

mládeže i dospělých. 

 

Púťový večer u cimbálu – v pořádání tohoto večera se každý rok střídají jednotlivé folklorní 

soubory působící ve městě. Na programu se podílí folklorní souboru Uherskobrodska. 
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Růžencová pouť – je událostí, která každoročně přiláká spoustu návštěvníků, církevní 

slavnost konaná v dominikánském kostele, ozdobená kroji brodských poutníků. Ve městě také 

probíhá velký jarmark, nechybí zde ani pouťové atrakce a krajové speciality. 

 

 

Obr. 43 Růžencová pouť 

BRODexpo – je miniveletrh, který se může pyšnit velkou oblibou a návštěvností. Po dva dny 

se návštěvníci mají možnost seznámit s místními firmami, jejich činností a nabídkou produktů 

a užít si bohatý doprovodný program. Akce se koná ve všech prostorách Domu kultury a také 

na prostranství před Domem kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://marketasvehlik.rajce.idnes.cz/Brodska_pout_2017_29._9.-1._10./


50 

 

 

Obr. 44 BRODexpo 

Uspávání studánek s lampionovým průvodem – je akce především pro děti. Děti se 

shromáždí s lampiony v zahradě Panského domu kde shlédnou krátký kulturní program a poté 

se vydají v průvodu do Domu kultury, kde je pro ně přichystáno divadelní představení nějaké 

pohádky. Loni to byla pohádka O kůzlátkách v podání divadla Kejkle. 

 

 

Obr. 45 Uspávání studánek s lampionovým průvodem 
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Kateřinský jarmark – tradiční jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou, který se koná 

v pátek a v sobotu před svátkem sv. Kateřiny, na začátku adventu. Po oba dny je doprovázen 

kulturním programem, který probíhá na náměstí vystoupeními folklorních souborů, různých 

spolků, kroužků i ostatních účinkujících. V pátek se také slavnostně rozsvěcuje vánoční 

strom.  

 

 

Obr. 46 Kateřinský jarmark 

Adventní trhy – se konají na Masarykově náměstí během adventu. Po dva dny je připraven 

kulturní program a prodejní stánky s nabídkou vánočního zboží. Součástí bývá také jeden den 

ohňová show a druhý den ohňostroj. 
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Obr. 47 Adventní trhy 

Mikuláš ve městě – každým rokem navštíví naše město sv. Mikuláš se svojí družinou. 

Přijedou v kočáře taženém koňmi. Nejdříve pozdraví děti v Domě kultury na mikulášském 

karnevalu a poté se vydá do ulic města, aby potěšil i ostatní děti a dospěláky, kteří na něj již 

netrpělivě čekají. 

 

 

Obr. 48 Mikuláš ve městě 
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Legendy moravského folkloru – již XIV. ročník se uskutečnil v prostorách Domu kultury. 

Loňský ročník nesl podtitul „Vánoce na moravských horách“. Na podiu se vystřídalo mnoho 

legend folkloru ať místních nebo ze zahraničí. Tato akce přitáhne každý rok milovníky 

folkloru z celého okolí. 

 

Vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák – bez tohoto koncertu ji mnozí obyvatelé našeho 

města už ani nedovedou představit vánoční svátky. Vánoční atmosféra v Domě kultury 

přispívá k prožití krásných kulturních zážitků z této akce. 

 

Silvestrovský ohňostroj – na závěr roku pořádá město na náměstí slavnostní ohňostroj 

za účasti velkého počtu obyvatel. 

 

 

Obr. 49 Silvestrovský ohňostroj na Masarykově náměstí 
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Nejvýznamnější akcí v MPZ je tradiční uherskobrodská Růžencová pouť, která se datuje 

od počátku 15. století. Koná se vždy první říjnovou neděli u příležitosti slavení památky 

Panny Marie. V minulém století se pozvolna proměnila na svátek, který vedle prapůvodního 

duchovního odkazu přinesl i další možnosti lidského setkávání a v současnosti je vnímána 

jako největší duchovní a kulturní událost celého regionu Uherskobrodska. Pod novodobým 

pojmem Brodská pouť si tak dnes můžeme představit třídenní akci, která zahrnuje církevní, 

světský (kolotoče, stánky) i kulturní program. 

 

 

Obr. 50 Brodská pouť 

Akce Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod v roce 2017: 

(AVČ – akce v rámci akademie volného času) 

 

13.01.2017 Burza knih, Čtenářská chvilka 

23.01.2017 Knihovnická lekce SOŠ Uh.Brod 

24.01.2017 Beseda: To nejlepší z 15 států USA, Knihovnická lekce-ZŠ Čtyřka 

31.01.2017 Výstava Knihovna ve fotografii 

07.02.2017 Beseda Kam yetti sotva zabrouzdá s panem V.Burešem 

21.02.2017 Beseda Horoskop, jako hrad, ve kterém žiješ-M.Plášková 

23.02.2017 Beseda Holubího chata s M.Polákovou 

23.02.2017 Knihovnická lekce -1.A.,1.B. Zš Mariánské nám. Uh.Brod 

22.02.2017 Recitační soutěž-okrskové kolo 

28.02.2017 Výstava „Jsem jaký jsem“ 

28.02.2017 Knihovnická lekce-8.tř. ZŠ Mariánské nám. 

06.03.2017 Knihovnická lekce SPŠOA  Uh.Brod 

09.03.2017 Kurz háčkování 

16.03.2017 Kurz háčkování, beseda Slovanské dějiny , slovanské védy-M.Prokopová 

23.03.2017 Kurz háčkování 

28.03.2017 Beseda „Škola hrou“-paní J.Bílková 
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30.03.2017 Beseda: Sny jako zdroj sebepoznání 

31.03.2017 Kurz háčkování 

03.04.2017 Slavnostní otevření dětské knihovny a galerie 

18.04.2017 Vernisáž výstava kreseb DDM 

20.04.2017 Čteme si v novém 

27.04.2017 Čteme si v novém 

28.04.2017 Čteme si v novém 

02.05.2017 Čteme si v novém-ZŠ Havřice 

11.05.2017 Beseda-Irán-pohled do zákulisí 

11.05.2017 Výstava „Jak chutná Slovácko“ 

15.05.2017 Týden Františka Kožíka 

15.05.2017 Pasování prvňáků na čtenáře- Čteme si v novém 

18.05.2017 Čteme si v novém 

19.05.2017 Čteme si v novém 

20.05.2017 Den otevřených dveří 

22.05.2017 Čteme si v novém 

23.05.2017 Čteme si v novém 

25.05.2017 Čteme si v novém 

26.05.2017 Čteme si v novém 

29.05.2017 Výstava mazacích gum S. Jálové 

02.06.2017 Čteme si v novém 

07.06.2017 Pasování prvňáků na čtenáře 

08.06.2017 Pasování prvňáků na čtenáře 

08.06.2017 Beseda a křest knihy Rostislava Rajchla 

09.06.2017 Čteme si v novém 

15.06.2017 Čteme si v novém 

20.06.2017 Čteme si v novém 

21.06.2017 Výstava kreseb Z. Buriana 

21.06.2017 Knihovnická lekce pro ZŠ 

22.06.2017 Děti slaví svátek 

23.06.2017 Čteme si v novém 

24.06.2017 Revize knižního fondu 

02.08.2017 Seminář pro neprofesionální knihovníky regionu 

23.08.2017 Pohádková zahrada; Pohádky pod oblohou 

10.09.2017 DED; Výstava vláčků 

13.09.2017 Beseda Z. Czendlik 

19.09.2017 Rozmarné léto v knihovně 

20.09.2017 Rozmarné léto v knihovně 

22.09.2017 Rozmarné léto v knihovně 

29.09.2017 Výstava fotografií M. Prokopové 

02.10.2017 Týden knihoven 

03.10.2017 Den zdraví v knihovně 

03.10.2017 Víš si rady s češtinou? 

04.10.2017 Knihovnický triatlon 

05.10.2017 Osobnosti města UB-Fr. Kožík 

10.10.2017 Beseda se spisovatelkou B. Hoškovou 
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E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkových objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají 

pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 

2017 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 

Podnikatelská sféra ve městě Uherský Brod nejeví přílišný zájem o záchranu a využití 

místních památkových objektů. KP Městský dům čp. 116 (Nadační) je využíván drobnými 

živnostníky k pronájmu prostor ke komerčním účelům (solárium, kosmetika…) 

V MPZ Uherský Brod vzniklo přestavbou domu čp. 1 v roce 2013 Školící středisko PRIMA 

AKADEMIE zajišťující odborná školení, semináře a kurzy metrologie. 

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2017: 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2017 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

 

- celkem na území obce /města/:   6 akcí  896.092 Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ:   3 akce 848.550 Kč 

- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ)    1 akce      19.000 Kč 

 

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů rozpočtu 

obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2017 na území obce /města/. 

Jedná se o 0,2 %. 
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F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2017 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2017, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2017. 

   

499. 000 Kč na akci: kostel Mistra Jana Husa – fasáda chrámové lodi 

40.000 Kč na akci: Měšťanský dům zvaný Panský – restaurování maleb v Kunovické kapli 

1.390.000 Kč na akci: kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – restaurování vitráží 

86.000 Kč na akci: Měšťanský dům se sušírnou bylin a dřevníkem – obnova hospodářské 

budovy se sušírnou bylin. 

 

 
 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte, zda bylo požádáno na rok 2017                 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány 

a využity. 

 

Na podzim 2016 byla podána žádosti o finanční podporu v rámci 30. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) na rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež (NZDM) Větrník do prostor podkroví kulturní památky Měšťanský dům 

zv. Panský. V plánu je tak rekonstrukci části významné kulturní památky a umožnění nového 

využití pro rozšíření poskytování sociálních služeb do bezpečnější, přístupnější a atraktivnější 

lokality centra města a rozsáhlejších prostor. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

na Panském domě v Uherském Brodě bude určeno dětem a dospívajícím ve věku 11 – 20 let. 

Tito mladiství mohou využívat poskytovaných služeb a trávit svůj volný čas v důvěrném 

prostředí. Odborní pracovníci zařízení dokáží dětem pomoci a poradit v situacích, s nimiž se 

doposud nesetkaly či si nejsou plně jisti jejich správným řešení. Společně se návštěvníci 

věnují připravovaným programům a kulturním, sportovním či volnočasovým aktivitám. 

Zaměstnanci NZDM také ochotně napomáhají dětem s doučováním školní i mimoškolní látky 

či s kontaktem s různými institucemi.  

 

Celkové náklady tohoto projektu dosahují výše 24 mil. Kč s příspěvkem téměř 22 mil. Kč. 

Projekt je ve fázi realizace zadávacího řízení na dodavatele stavby. 

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


58 

 

 

Obr. 51 Měšťanský dům zv. Panský 

G. Koncepční příprava regenerace: 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 

 

Územní plán města Uherský Brod 

Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

Oddělení územního plánování 

Zpracovatel: S-projekt plus, a. s., Zlín 

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání: 14.11.2001  

b) konceptu (souborné stanovisko): 03.04.2003 a 22.10.2003  

c) návrhu: 31.03.2004 usnesením č. 205/Z11/04. 

 

V roce 2012 byly zahájeny práce na zpracování nového územního plánu Uherského Brodu. 

Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města 12.12.2012 usnesením č. 317/Z19/12, 

aktualizované zadání územního plánu Uherský Brod bylo projednáno a schváleno ZM dne 

09.12.2015 usnesením č. 205/Z7/15. 

 

V souladu s tímto zadáním byla dne 07.09.2016 uzavřena smlouva o dílo na zpracování 

dokumentace Územní plán Uherský Brod mezi městem Uherský Brod a ATELIEREM URBI 

spol. s r.o. V současné době je zpracován Návrh územního plánu pro společné jednání. 
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G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

 

Územní plán zóny historického jádra města Uherský Brod se ve své působnosti omezuje 

na plochu historického jádra, které bylo roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Jeho plocha je přibližně 800 x 600 metrů, půdorysný typ ortogonální – pravoúhlé schéma je 

dovedeno důsledně až k hradbám. Má poměrně pravidelný pětiboký obrys. 

 

Je vymezeno ulicemi: Pod Valy, Dolní Valy, Horní Valy, Náměstí Svobody, Na Dlouhých, 

Tyršovými sady a ulicí U Žlebu. V historickém jádru je zároveň soustředěno těžiště 

centrálních městských funkcí, jedná se především o bydlení a občanskou vybavenost.   

 

Po změně společensko-ekonomické situace, byl v březnu 1992 schválen územní plán zóny 

historického jádra Uherský Brod, který obsahoval závazné směrnice pro realizaci územních 

záměrů a umožnil odboru výstavby MÚ v Uherském Brodě kvalifikované rozhodování 

v procesu územního řízení. Územní plán byl aktualizován a doplňován obecně závaznými 

vyhláškami (r. 2004), které řešily změny funkčního využití a potřebné doplňky regulovaly 

zástavbu, aby byla dodržena urbanistická koncepce stanovená územním plánem. 

 

Vyhláška (6/2006) stanoví změnu a doplnění územního plánu zóny - historické jádro, Uherský 

Brod o změnu ve funkčním využití pozemků a doplnění regulačních prvků pro jednotlivé 

pozemky v blocích č. 38 a 47 (ulice U Fortny a Dolní Valy) v katastrálním území Uherský 

Brod. 

 

Územní plán zóny pozbyl platnosti 31.12.2009. 

 

Vzhledem k tomu, že historické jádro tvoří centrální zónu města a ve svém těžišti nese hlavní 

tíhu městských funkcí, je rozhodování v tomto prostoru značně obtížné. Proto byla v roce 

2011 zpracována Územní studie historického jádra (v parametrech regulačního plánu), která 

kromě funkčního využití ploch navrhuje i konkrétní regulační podmínky jednotlivých bloků 

a objektů. 

 

Územní studie Uherský Brod – historické jádro (zpracovaná v parametrech regulačního 

plánu) 

Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního 

plánování 

Zpracovatel: Ing. arch. Jaroslav Meluzín, Zlín 

Datum předání zadání územní studie zhotoviteli: 09.05.2011 

Datum projednání územní studie v obecním zastupitelstvu: 25.09.2013 

Datum schválení možnosti využití územní studie podle § 25 stavebního zákona 

pořizovatelem: 18.10.2013 

 

Řešení celkové prostorové kompozice historického jádra se opírá o charakteristický terénní 

reliéf, jedinečný charakter zástavby a sleduje jeho uplatnění a zvýraznění v dálkových 

pohledech i v bezprostředním kontaktu.  
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Obr. 52 Historická veduta města 

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo k návrhu prostorové a výškové regulace přistupováno 

individuálně. Maximální výšková hladina v centrální části byla stanovena dle dnešní zástavby 

3,5 patra, u rodinné zástavby na max. dvoupodlažní, bez navrhování výškových dominant. 

Sleduje se maximální kompaktnost a hustota zástavby, bloková a uliční struktura je historicky 

dána a plně respektována. Na řešení parteru, ale i zeleně, dopravních ploch a hlavně 

novostaveb a rekonstrukcí v historickém jádru musí být kladeny specifické, náročné 

a mnohdy i determinující požadavky na kvalitu architektury, odpovídající funkčnímu 

i památkovému významu prostředí. 
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G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace/: 
 

Program regenerace Městské památkové zóny v Uherském Brodě byl zpracován v říjnu 

1995 na základě již zmíněného usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992. 

O připojení se k programu regenerace MPR a MPZ rozhodlo městské zastupitelstvo dne 

24.11.1993. 

Program regenerace byl projednán a schválen Městským zastupitelstvem 25.10.1995. 

1. Aktualizace programu regenerace MPZ Uherský Brod byla zpracována v listopadu 

2003 a projednána radou města na 55. zasedání 10.11.2004 a schválena zastupitelstvem města 

24. 11. 2004 (Č. USNESENÍ 299/Z16/04). 

2. Aktualizace programu regenerace MPZ Uherský Brod byla zpracována v srpnu 2008, 

projednána  radou města a schválena zastupitelstvem 12.09.2008. 

3. Aktualizace programu regenerace MPZ Uherský Brod byla zpracována v červnu 2012, 

projednána radou města a schválena zastupitelstvem 26.09.2012 (Č. USNESENÍ 297/Z18/12). 

4. Aktualizace programu regenerace MPZ Uherský Brod byla zpracována v červnu 2017, 

projednána radou města a schválena zastupitelstvem 25.09.2017. 4. aktualizace je zpracována 

na roky 2018-2022. Aktualizace zahrnuje přehled kulturních památek, objektů v památkovém 

zájmu, popis významných kulturních památek, plnění Programu do roku 2017, plán akcí 

obnovy do roku 2022 včetně financování a harmonogramu přípravy akcí v jednotlivých 

letech. 

 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  

 

Zastupitelstvo města schválilo na svém 4 zasedání dne 06.05.2015 (č. usnesení 104/Z4/15) 

Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015–2021 (PRM). Jedná se 

o nejvýznamnější strategický dokument města, na jehož tvorbě pracovalo vedení města se 

zástupci klíčových vedoucích odborů městského úřadu za metodické podpory externího 

zpracovatele. Do připomínkování PRM v rámci principu místní Agendy 21 - kdy se zapojuje 

do správy věcí veřejných další společenské sektory s cílem zajistit udržitelný rozvoj – byla 

zapojena široká veřejnost, podnikatelé, členové komisí a výborů. V rámci dotazníkového 

šetření k rozvoji města vyhodnoceného začátkem roku 2014 bylo zapojeno 1445 obyvatel 

města, což poskytlo reprezentativní vzorek názoru obyvatel v klíčových rozvojových 

tématech. 

 

Strategická vize města zní: 

Uherský Brod – město Komenského a vstupní brána do Bílých Karpat 

s udržitelným zlepšováním životní úrovně a atraktivnosti prostředí pro stabilní počet obyvatel 

a podnikatele; královské město plnící funkci správního, vzdělávacího, turistického, poutního 

a sportovního spádového centra rozvíjené na základě udržovaných historických a kulturních 

tradic. 

 

PRM tvoří dvě hlavní části – analytická část (kde na 105 stranách je komplexní 

charakteristika města: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní 

prostředí, správa města s množstvím statistik, tabulek grafů a map) a návrhová část, která je 

již konkrétně zaměřená na rozvojové potřeby města. Na návrhovou část navazuje Akční plán 

rozvoje města, který je samostatným dokumentem s platností 1-2 roky, který je po dobu 

platnosti PRM pravidelně aktualizován a doplňován o schválené investiční i neinvestiční 

záměry města. 
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Program rozvoje města Uherský Brod je veřejně přístupný na webových stránkách města: 

http://www.ub.cz/zpravy/Program-rozvoje-mesta-Uhersky-Brod-2015-2021 

 

Začlenění regenerace MPZ nalezneme v Návrhové části Programu rozvoje města Uherský 

Brod, v kapitole B.2 Opatření a aktivity, 

B.2.1 Rozvoj zastavěného území města 
 

Téma: Stavby a prostranství 

Programový cíl 1.2:  

 Udržovat nemovitosti ve vlastnictví města v optimálním stavu a zvláštní pozornost při tom věnovat historicky cenným 

stavbám 

 Provádět potřebné rekonstrukce náměstí a městských veřejných prostranství k zachování nebo znovunabytí jejich veřejné 

funkce 

 Snižovat energetickou náročnost veřejných budov a škol 

Zdůvodnění:  

Vedle běžné údržby je nutné realizovat i rozsáhlejší investice do rekonstrukce, revitalizace  

a snižování energetické náročnosti nemovitostí ve vlastnictví města.  

Zejména je třeba pečovat o zachování jedinečné historické, architektonické a urbanistické hodnoty města. 

Způsob rekonstrukce památkových objektů by měl nejenom ochránit historickou hodnotu, ale také počítat se 

smysluplným využitím těchto objektů.  

Důležitou součástí zastavěného území města, která plní i nezastupitelnou sociální  

a veřejnou funkci, jsou náměstí (zejm. nerekonstruované Mariánské náměstí) a další městská prostranství. 

V úzké návaznosti na pěší koridory je nezbytné koncepčně řešit také jejich komerční či odpočinkovou funkci. 

Opatření 1.2   

Investice do městských nemovitostí a prostranství 

Typické 

aktivity: 

 zpracování koncepce správy a využití nemovitého majetku města, plán vnitřních 

rekonstrukcí 

 pasportizace městských budov, klasifikace technického stavu 

 obnova městského mobiliáře 

 rekonstrukce veřejného osvětlení 

 rekonstrukce a modernizace městských nemovitostí a prostranství 

 rekonstrukce kulturních památek ve městě a realizace Programu regenerace MPZ 

 zřizování a rozvoj ploch a zařízení vhodných pro podnikání 

 regenerace brownfield 

 scelení ploch pro průmysl 

 podpora bydlení se stabilizací trvale bydlících 

 energeticky úsporná opatření ve veřejných budovách a školách 

 rekonstrukce prostor pro sport a volný čas 

 revitalizace městských hřbitovů 

Indikátory 

výsledku: 

1.2.1 Podíl pasportizovaných městských budov 

1.2.2 Podíl městských budov v nevyhovujícím technickém stavu 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 OPŽP (PO5) Energetické úspory 

Gesčně příslušný útvar MÚ: Odbor rozvoje města 

Spolupráce: Odbor majetku města,  

Odbor životního prostředí a zemědělství 

 

  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.ub.cz/zpravy/Program-rozvoje-mesta-Uhersky-Brod-2015-2021


63 

 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 

plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 

plán rozvoje města apod./. 
 

Vzhledem k tomu, že historické jádro tvoří centrální zónu města a ve svém těžišti nese hlavní 

tíhu městských funkcí, je rozhodování v tomto prostoru značně obtížné. Proto byla v roce 

2011 zpracována Územní studie historického jádra (v parametrech regulačního plánu), která 

kromě funkčního využití ploch navrhuje i konkrétní regulační podmínky jednotlivých bloků 

a objektů. 

 

H. Závěrečný komentář: 

 

- Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu 

památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ 

včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, 

návštěvníků, ale také podnikatelů.  

 

Program regenerace MPR a MPZ je téměř jedinou dotační stálicí v oblasti péče o památky. 

Mnohem víc dotačních titulů se nabízí na výstavbu nové architektury, zatímco historické 

objekty chátrají a ztrácí se v lesku skleněných fasád a reklamních billboardů. Díky těmto, 

bohužel drobným prostředkům, které je možné získat na uchování kulturního dědictví se daří 

ač pomalu každoročně zachovat kus dědictví našich předků. Nejinak je tomu v našem 

královském městě. Městský Program regenerace MPZ je naštěstí jedním ze strategických 

dokumentů, který je schválen v zastupitelstvu města, a je tedy závazným dokumentem 

a jasnou koncepcí toho, čeho chce město v oblasti památkové péče dosáhnout. Po volbách 

v roce 2010 se udála změna i v oblasti komise MPZ. Z původní politicky obsazované komise 

se stala „jen“ pracovní skupina. Její složení se však dostalo na mnohem vyšší odbornou 

úroveň a byla to jedinečná možnost, jak zapojit do rozhodovacích procesů také jiné instituce, 

které v oblasti historie ve městě působí např. odborníky z Muzea J. A. Komenského. Trvalou 

snahou je mít v rozpočtu města schválenou položku na opravy památek, toto se již několik let 

daří. Díky městskému programu se ví o připravovaných akcích, a tak je možné rozpočet města 

k tomuto směřovat. 

 

Město má ve svém vlastnictví několik historických objektů. Sám Městský úřad sídlí 

v historické radnici (původně pozdně gotický měšťanský dům, barokně v letech 1707−1715 

přestavěný) a k její rekonstrukci přispěl právě v roce 2011 Program regenerace MPZ. 

Postupně jsou po kouscích opravovány také městské hradby budované od 13. století, tak jak 

to prostředky města spolu s těmi dotačními umožňují. K rozvoji obchodu a služeb přispěla 

regenerace Městského domu čp. 116 (Nadační dům - barokní budova z roku 1711−1713), 

která je v přízemí využívána pro drobné podnikání - služby a obchod. Regenerací došlo 

k zatraktivnění těchto prostor a zároveň zachování bydlení v patře objektu, který byl původně 

určen jako městský špitál a útulek pro chudé. Má zde sídlo i zástupce neziskového sektoru – 

občanské sdružení Luisa, které pro děti využívá jak vnitřní prostory, tak i vnitroblok domu, 

který umožňuje bezpečné hraní dětí v centru města. Oživení budov a rozvoj kulturních akcí je 

zastoupeno regenerací Kostela Mistra Jana Husa (nejvýznamnější gotická památka ve městě 

z 1. poloviny 13. století) - díky opravě podlah, omítek byl obnoven prostor pro duchovní 

setkávání, ale i pořádání kulturních akcí, nejen s duchovní tématikou. 

 

V soukromých kulturních památkách – měšťanských domech na náměstí byly zachovány 

prodejny či vytvořeny nové. 
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Město Uherský Brod s bohatou historií se od doby vytvoření městského programu regenerace 

(1995, 2003, 2008, 2012 a 2017) snaží soustavně investovat do záchrany památek. Mnohé 

objekty musí být řešeny zejména z finančního důvodu v několika etapách, než se dosáhne 

požadovaného výsledku. Potěšující je, že obnova památek je mnohdy impulsem a hybatelem 

v oblasti rozvoje města. Jako příklad lze uvést naši stezku městkou památkovou zónou – 

kdyby se nebylo čím pochlubit a co prezentovat turistům, tento produkt v oblasti cestovního 

ruchu by ve městě nikdy nevznikl. Opravy památek tak daly impuls k vypracování žádosti 

o dotaci z regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti cestovního ruchu 

s názvem Stezka Městskou památkovou zónou (infotabule, zvukoví průvodci, informační 

desky a orientační systém ve městě), která byla realizována v roce 2009.  

 

Dále byl umožněn rozsáhlý archeologický výzkum kostela Mistra Jana Husa – probíhal uvnitř 

celého kostela a šel do více než 2 metrové hloubky. Díky drobné dotaci na rekonstrukci 

podlah z Programu MPZ se uskutečnil jeden z nejrozsáhlejších archeologických záchranných 

výzkumů, které město v posledních letech zažilo. Prosadit realizaci této akce u vedení města 

nebylo vůbec jednoduché. Na drobnou dotaci připadla značná část vlastního 

spolufinancování. Až argumenty o hrozbě dřevomorky, která zatím napadla jen podlahu, ale 

mohla by se rozšířit do zdiva a dále, přesvědčily o důležitosti péče o památky. Co nikdo 

netušil, že tato rekonstrukce dá impuls právě pro archeology. Rekonstrukce podlah v původně 

gotickém kostele byla totiž jedinečnou příležitostí pro archeology odkrýt historii města v jeho 

centru. Díky sondám a geofyzikálnímu průzkumu byly odhaleny hroby z pozdního středověku 

(14 stol.) a raného novověku (16-17. stol.). Bylo odhaleno 50 kosterních pozůstatků 

a prozkoumáno 13 hrobů v lodi kostela. Odhalena byla i barokní cihlová hrobka. Díky 

drobným prostředkům se tak podařilo odhalit velký kus historie města. Nakonec všichni se 

zájmem poslouchali vyprávění archeologů ve vztahu k historickým událostem našeho města. 

 

Od roku 2009 proběhlo několik etap obnovy Měšťanského domu čp. 164 (střecha, fasáda, 

okna, výkladce, dveře v interiéru, výmalba…). V letošním roce však vlastníci poprvé zahájili 

práce na obnově hospodářské budovy ve dvorním traktu a to z důvodu havarijního stavu 

schodiště. Hospodářská budova je patrovou stavbou se sušírnou bylin v podkroví. Stav 

schodiště se natolik zhoršil, že hrozilo jeho zřícení. I když vlastníci nejsou již řadu let 

ekonomicky aktivní, věnují obnově domu značné úsilí a pravidelně každý rok do obnovy 

investují nemalé finanční prostředky.  

 

Od roku 2014 pravidelně každý rok probíhá obnova Kostela Neposkvrněného početí Panny 

Marie, který je dominantou centrálního Masarykova náměstí. V roce 2014 proběhlo 

restaurování soch na atice kostela. V roce 2015 oprava fasády chrámové lodi včetně 

restaurování kamenných prvků pláště, v roce 2016 byla oprava a nátěr fasády dokončen 

opravou věže kostela. Nyní je dokončeno restaurování 7 vitrážových oken a v přípravě je 

řemeslná obnova oken s čirým sklem. Interiér kostela se dočkal nového centrálního oltáře, 

ve 3 etapách byl restaurován boční oltář a proběhla také jeho výmalba. 

 

Kromě obnovy kulturních památek se dočkalo kompletní rekonstrukce centrální Masarykovo 

náměstí. Jedná se o jednu z největších investičních akcí v MPZ ve výši 34 mil. Kč zahrnující 

rekonstrukci komunikací, chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení, parkovacích ploch, 

přechodů pro chodce a to vše se zajištěním bezbariérovosti při pohybu po náměstí. Obnoven 

byl také mobiliář a veřejná zeleň. Ve vazbě na tuto akci proběhla celková rekonstrukce domu 

čp. 136, který je administrativní budovou městského úřadu. Jednalo se o přestavbu jednoho 

z mála ryze funkcionalistických objektů v Uherském Brodě.  
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Za veliký úspěch lze také považovat opravu několika fasád domů na Masarykově náměstí 

s důrazem na úpravu barevnosti dle doporučení odborníků v oblasti památkové péče.  

 

Za posledních 10 let došlo k obrovskému posunu vzhledu celého historického centra 

města. Tento posun zaznamenal a volnou formou převyprávěl Jan Kment po rozhovoru se 

spolužačkou dnes žijící v Austrálii. Jan Kment je dlouholetým členem občanského sdružení 

Uherskobrodští patrioti. Cílem sdružení je snaha znovu vzbudit hrdost občanů na své město 

a zviditelnit Uherský Brod ve všeobecném povědomí. Sdružení chce motivovat hlavně mladší 

generaci, posílit v ní sounáležitost a docílit tak, aby neutíkala za prací, aby ji hledala či 

zakládala firmy zde v Uherském Brodě. Sdružení spolupracuje s městem na řadě kulturních 

a společenských akcích (např. Bílokarpatské slavnosti, miniveletrh BRODExpo…).  

 
NAŠE MĚSTO OČIMA  AUSTRALANKY 

Setkali jsme se po letech na třídním srazu. 

Ona z Austrálie, já z Brodu. 

Avšak původně spolužáci z gymplu. 

Byl jsem zvědavý na její dnešní pohled na naše město. 

Na srazu nebyl čas probírat změny, metamorfózy Uherského Brodu, i když viditelně ji to 

zajímalo. 

Proto jsem si dal s ní schůzku v kavárně Café club, která leží ve středu města a můžeme při 

rozhovoru se rozhlížet kolem sebe a sdělovat si dojmy, názory, stesky či nápady.  

Její krátké curriculum vitae, tedy z něj to, co je pro nás podstatné. 

V roce 1969 opustila, coby čerstvě vdaná, nezákonně, jak se tehdy říkalo, republiku a po 

krátkém pobytu v Rakousku skončila v Austrálii, kde žije dodnes. 

Poprvé přiletěla do republiky v roce 1990 a pak už následovaly dlouhé časové intervaly mezi 

dalšími návštěvami a jedna z nich připadla právě na letošní rok. 

Interval 10 let se může zdát dlouhý, ale pro náš účel, posouzení vzhledu města „cizím“ 

návštěvníkem a ještě s dostatečným časovým odstupem, se nám hodí. Navíc, kromě časového 

odstupu, je zde i odstup zeměpisný. Určitě mi dáte za pravdu, že to je ta správná osoba, která 

objektivně může posoudit naše město. Úvodu již bylo dost a vraťme se k našemu rozhovoru 

v kavárně Café club. 

„Věrko, tak ty říkáš, žes v této kavárně ještě nebyla?“ 

„Vím to zcela určitě, před deseti lety ještě neexistovala!“ 

„A vidíš, to je jedna ze změn v historické části města. A předpokládám, že příjemná. Ona totiž 

ta kavárna je jaksi literárně a hudebně zaměřená.“ 

„Znamená to, že jsou zde hudební, či literární večery?“ 

„Jistě. A k tomu vernisáže obrazů, fotografií.“ 

„No to je super! To my, ve větším městě v Austrálii nic podobného nemáme.“ 

„Tak aspoň vidíš, že jsme nezakrněli. A to bys taky mohla jít do další umělecké kavárny Ulité 

kafé. Tam je zcela jiný žánr, ale má své příznivce zejména mezi mladými. Je to hned u Malých 

schodů. Ty jsi taky umělecká duše, tak by ses mohla podívat na řadu pískovcových soch, které 

jsou rozmístěny jednak nad Malými schody, nebo pak v hlavním parku, který bys dozajista 

vůbec nepoznala, jak prohlédl.“ 

„A jsou ty pískovcové sochy ještě někde?“ 

„Zapomněl jsem na Horní náměstí, správně Mariánském. Tam jsou změny! Jednak je tam 

5 pískovcových soch, ale upravila se zeleň tak, že vynikla fasáda Základní školy, kam jsem já 

osm roků chodil.“ 

„No mně je to blízké, musíme se tam podívat hned, jak dopijeme tento šálek kávy. A víš proč?  
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Protože já tam 4 roky bydlela na internátě Průmyslovky ještě spolu se dvěma dalšími 

spolužačkami! Od roku 1959 do roku 1963. Internát Průmyslovky, ale my chodily na gympl, 

vlastně na SVVŠ JAK. A co je tam dnes místo internátu?“ 

„To máš pravdu, už zapomínám. Internát. Dříve tam byly řádové sestry, pak internát a dnes je 

tam sídlo církevní organizace CHARITA. To jsou změny, že.“ 

 „Pojďme tam hned.“ 

„Zaplatím dvě kávy!“ 

„Nechej mě jít první, snad trefím!“ 

„Správně. Teď jdeme uličkou Úzkou, zahneme nahoru do ulice Příčné a jsme na náměstí.“ 

„Měls pravdu, budova školy byla schovaná v keřích, ani nebyla vidět. A co je to ta budova 

za mnou?“ 

„Právě za tebou je cukrárna, resp. pizzeria AMOS, ale hned vedle, všimni si, je na fasádě 

nápis ZUŠ. Nebudu tě napínat. Je to Základní umělecká škola, dříve zvaná „Hudebka:“ Celá 

budova je nová, jen čelní stěna zůstala, jak byla původně.“ 

 „A kde dříve sídlila „Hudebka?“ 

„Byla rozstrkaná různě, hlavně na Panském domě, víš kde to je, a v prostorách 

Dominikánskiého kláštera.“ 

„Nestačím se divit, co se za 10 let změnilo. Cos říkal, Panský dům? Pojď mě jej ukázat, když 

už jsme tady.“ 

„Vidíš, dominantní budova na náměstí ,resp. ulice Kaunicovy.“ 

„No to vím, kde je. Chodili jsme tam do vinárny, to si pamatuji. Ale nevěděla jsem, že je ta 

budova tak stará. Kolik že let? A ta pamětní deska patří komu?“ 

„Takže po pořádku, ty zvědavče. Budova je stará něco přes 500 let a pamětní deska patří 

hraběti Václavu Kounicovi, který zde v roce 1913 zemřel. Plánujeme celkovou rekonstrukci 

domu, sháníme finance, zatím jsme stihli opravit střechu.“ 

„A naproti Panského domu je dnes hotel KOUNIC, to už je více jak 10 let a vedle ve sklípku, 

jak se říkávalo, je dnes Bar DUBLIN.“ 

„Nebývala tam cukrárna?“ 

„Bývala, ale abychom šli daleko do minulosti a nestihli bychom vše podstatné projít.“ 

„Máš pravdu, vlastně jsme se takřka nepohnuli a jedna změna za druhou. Kulturák si 

pamatuji, ten stojí dál, kostel taky, o škole jsme mluvili, nad internátem bývala školka.“ 

„Je tam stále. Do té jsem chodil ještě já a pak moje dcera.“ 

„Kam půjdeme teď?“ 

„Teď to vezmeme dolů kolem radnice na Masarykovo náměstí. Jsem zvědavý, jestli poznáš, co 

se tam změnilo.“ 

„Radnice vypadá zvenku pěkně. Je taky opravovaná?“ 

„Jistě rekonstruovaná, opravená fasáda. Je to vizitka každého města.“ 

„Ale Brod měl přece jednu zvláštnost. Černého Janka.“ 

„Zvedni hlavu a uvidíš ho. Možná i uslyšíš, jak zvoní. Prozradím ti jednu zvláštnost. My 

máme Černé Janky hned dva.“ 

„Ne!“ 

„Ano. Jeden je na věži a neúnavně zvoní, když má.“ 

„A druhý odpočívá v zasedací místnosti radnice na čestném místě ve společnosti dalších  

symbolů města a to je znak města a listina krále Přemysla Otakara II., jíž povýšil město 

Uherský Brod na město královské.“ 

 „Tak a jsem na náměstí Masarykově. Říkáš změny? Je nějaké úplně jiné, přemýšlím, co 

všechno se změnilo? Je to velice pěkné, ale nemohu si úplně vzpomenout, jak vypadalo před 

deseti lety. Jo, cítím, že se moc změnilo. Ale neumím popsat co.“ 

„Když jinak nedáš. Řeknu ti to, i když jsem předpokládal, že na to přijdeš sama. Takže 

náměstí je zcela rekonstruované. Za velké peníze se opravilo potrubí kanalizace, vody, plynu,  
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elektřiny. K tomu ještě archeologové se svým průzkumem a pak se udělaly úpravy na povrchu 

tak, aby zmizely nežádoucí schodky, korzo se upravilo s ohledem na přístup maminek 

s kočárky, plocha má zcela novou dlažbu, nová zeleň kolem nové chodníky, obrubníky. 

A abych nezapomněl, přijď sem večer, pak uvidíš zcela nové osvětlení celého náměstí. Stačí?“ 

„Já tušila, že jsou změny, ale ani jsem nechtěla vyslovit, co všechno mě napadlo. Ještě žes to 

řekl sám. U nás v Austrálii nic tak historického není. Vše se odvíjí od Anglie, resp. královny.  

Prosím tě, teď si prohlížím dlažbu a vidím nějaké mosazné tabulky. Vysvětlíš mně, co mají za 

význam?“ 

„Rád. Tabulek je kolem stovky a na každé je nějaké význačné datum s krátkým vysvětlujícím 

textem. Začínáme prvními doloženými zmínkami o Uherském Brodě, kolem roku 1100 

a pokračujeme až k dnešním dnům. Takže turisté, návštěvníci města ale i občané mohou si 

osvěžit historii krátkou procházkou kolem náměstí. Co tomu říkáš?“ 

„No budu muset jezdit častěji, nějak těch změn je na mě trochu moc. I tak, teď jsem si 

vzpomněla, sestra mi něco říkala o jménech na schodech. To je zase co?“ 

„Jsme sice na náměstí, ale kdyžs to nakousla, tak to dopovím. Radnice měla v plánu úplnou 

rekonstrukci Velkých schodů, víš které schody.“ 

„Jistě, za koho mě máš?“ 

„Dobře, promiň. Takže rekonstrukce Velkých schodů. Krásné žulové schodnice, prostě 

impozantní vstup do města od nádraží, mimochodem taky zcela nového. A přišel nápad, 

vytesat do svislých ploch schodů jména významných osobností v historii města. Nápad se ujal, 

peníze se našly a tak kolem 40 osob má svá jména, včetně letopočtů vytesána do kamene.“ 

„Žasnu.“ 

„To děláš dobře, žasni. To jsme chtěli, aby občané města si tato jména připomínali a byli na 

ně náležitě hrdi.“ 

„Nevím, zda bychom neměli už skončit.“ 

„Ještě ne, vydrž!“ 

„Možná si to ani neuvědomuješ, ale obdobná města, co se týče velikosti, počtu obyvatel, mají 

na náměstí kostel, obvykle římsko-katolický, a tím s kostely končí.“ 

 „Počkej, počkej, dívám se na kostel a je tam nějakém lešení. Něco opravují?“ 

„Tentokrát bych to nenazval opravou, ale zkrášlováním.“ 

„Cos to zase vymyslel za slovo?“ 

„Nic, jen pojmenovávám věci pravým jménem. Prostě do oken kostela vsazují vitráže. 

A protože se mně to líbí a zároveň tím kostel získá na vzhledu, říkám tomu zkrášlování. 

Stačí?“ 

„Úplně.“ 

„U nás v Brodě je ještě další kostel na horním náměstí.“ 

„To je ten, kde bývá první neděli v říjnu Růžencová pouť?“ 

 „No sláva! Nezapomnělas všechno. Růžencová pouť, možná největší pouť svého druhu na 

Moravě! Desítky tisíc návštěvníků každý rok. Já ale s kostely v Uherském Brodě neskončil.“ 

„A jaké ještě kostely máš na mysli?“ 

 „V ulici Bří Lužů je kostel z 15. století církve Československé husitské. Naproti místnímu 

pivovaru je Židovská modlitebna se hřbitovem a na výjezdu z města směrem na Prakšice bys 

našla nový, téměř hotový, pravoslavný kostelík se zlatou bání. Stačí?“ 

„Stačí, stačí. Je toho na mě už trochu moc naráz. Potřebuji to vstřebat. Já to se segrou zase 

večer znovu proberu, případně znovu navštívím, abych si to všechno pořádně uvědomila 

„Velký dojem to na mě udělalo. Nečekala jsem to. Možná tomu pomohl tvůj zanícený výklad. 

Díky.“ 
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„Počkej, neutíkej. Já ti rychle řeknu ještě to, na co si narychlo vzpomenu. Taky sdělím, kde to 

najdeš a ty pak ve zbývajících dnech si to v poklidu vychutnáš. Vždyť víš, žes říkávala, že Brod 

je krásné město. Mohu pokračovat? A pomalu půjdeme přes náměstí k brodské Zvonkohře.“ 

„Kam?“ 

„Ke Zvonkohře.“ 

„Kde zas to je?“ 

 „V Hradišťské ulici čp. 1. V poledne a v 6 večer si můžeš poslechnout zvonkohru, kterou tam 

nechal vybudovat a nový dům postavit majitel firmy Prima Bilavčík. 

 To jen mimochodem. Nechal taky vybudovat pamětní desku tzv. “Pétépákům“. Neptej se víc, 

není to zrovna pěkná historie.“ 

„A ještě něco bys mi chtěl doporučit?“ 

„Zůstaneme v historické části města.“ 

„Zůstaneme. Už nikam nechoďme.“ 

„Jistě si vzpomeneš na tzv. Mariánský sloup na Mariánském náměstí.“ 

„A co s ním?“ 

„Co s ním.? Vypadá, že se nic nezměnilo, ale přece je úplně nový.“ 

„Proč nový?“ 

„Protože přišla jednoho dne bouře s vichrem, na sloup spadl strom a bylo po sloupu.“ 

„A dál?“ 

„Dál?. Šlo to velmi rychle. Peníze se našly, sloup vyroben i se soškou Panny Marie na 

vrcholu a pak už zbývalo jen jeřábem usadit na staronové místo.“ 

„A kdy že to bylo?“ 

„Úplně přesně to nevím. Odhaduji rok 2013, 2014. Tak teď už víš i toto.“ 

„Už raději nevzpomínej, jak jsem říkala, všeho moc škodí! Ahoj.! 

„Počkej, počkej, to mně nemůžeš udělat. Už opravdu poslední věci, na které jsem si 

vzpomněl!“ 

„Brzdi, opravdu už jdu.“ 

„Brzdím a zároveň opakuji, že víš, že si pamatuješ, kde byl a je tzv. Kulturák. Ale hned nad 

ním vznikly nové budovy, úřady, které svou architekturou posouvají Brod zase o kus dál. 

Na ně  

taky nezapomeň. Úplně na závěr jsem si nechal Muzeum. Historická budova se nemění, mění 

se vedení Muzea a s ním přichází oživení v podobě např. historických hostin, historické bitvy, 

dobývání hradu.“ 

 „A co z toho? Jaké oživení?“ 

„Je vidět, že jsi v Austrálii skoro 50 let. Jak sama říkáš, historie, středověk tam nikomu nic 

neříká. Ale tady ty akce, co jsem vyjmenoval, jsou pro návštěvníky, pro tebe, pro mě. Ty se 

zúčastníš děje jako přímý účastník, ty ochutnáváš jídlo středověku, tebe obsluhují děvy 

v dobovém oblečení, poučíš se, jak bydlela, jak se stravovala, jak vůbec žila vojska té doby. 

To je to oživení, o kterém jsem mluvil!“ 

„To už letos určitě nestihnu, Mám jet do Prahy, do Vídně, ale vidím, žes mně ten výklad měl 

dát na začátku mého letošního pobytu. To bych si pobyt rozplánovala jinak! I tak ti děkuji. 

A zaručuji se, že když budu vyprávět o svém mládí, o Uherském Brodě, tak v těch intencích, 

kterés tady naznačil.“ 

„A pozvi je k návštěvě Brodu Uherského!“ 

„O tom nepochybuj. V prvé řadě pozvu sestru, která tu bydlí, ale toto všechno, co jsem se 

dozvěděla určitě neví. Tak čao!“ 

„Ahoj a zase přijeď. Dáme další lekci.“ 

 

Rozhovor vedl a zapsal Jan Kment 

Podzim 2017 
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- Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

Regulace reklamy je řešena na úrovni obecně závazných vyhlášek města: 

 

- OZV č. 06/2012, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových 

her, loterií a jiných podobných her 

- OZV č. 02/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  (zahrnuje také 

poplatek za umístění reklamních zařízení) 

 

- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 

neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

Na konci července 2014 se městem přehnala prudká bouře, která za sebou nechala nečekané 

následky. Na Mariánském náměstí její řádění odnesla nejen téměř stoletá lípa, ale také barokní 

Sloup se sochou P. Marie z roku 1692. Mariánský sloup se následkem pádu rozbil na několik 

kusů, poškozen byl i sokl. Bylo rozhodnuto, že na původní místo se vrátí kopie sochy Panny 

Marie a originál bude restaurován a umístěn v interiéru Panského domu, který je jednou 

z nejvýznamnějších kulturních památek ve městě. Celkové náklady na obnovu dosáhly výše 

387 tis. Kč. Z toho zhotovení kopie sochy tvoří nejvýznamnější částku 214 tis. Kč. Protože se 

jedná o poměrně nákladnou záležitost, rozhodlo se vedení města vyhlásit veřejnou sbírku 

na obnovu Mariánského sloupu. Sbírka byla zahájena 3. října 2014. Peníze mohli lidé darovat 

dvěma způsoby. Buď posílat na transparentní účet 5690442/0800 nebo složením hotovosti 

do pokladny Městského úřadu Uherský Brod. Sbírka byla ukončena 31. 3. 2015 a celkem se 

vybralo 108.782,37 Kč. 

 

Na restaurování sochy se podílelo také Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu regenerace 

MPR a MPZ v roce 2014, finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč byly uvolněny v rámci 

rezervy tohoto programu. 
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Obr. 53 Sloup se sochou P. Marie 

- Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 

a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 

b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 

 

Na opravu nepamátkových objektů na celém území města je pro rok 2017 schválen Program 

pro poskytování dotací na obnovu hodnotných fasád v Uherském Brodě (dále jen 

Program). Program schválilo Zastupitelstvo města Uherský Brod na 13. jednání dne 

12.12.2016. Žádost o dotaci si mohou podat vlastníci nemovitostí, které nejsou kulturní 

památkou, ale fasáda disponuje prokazatelně památkovými nebo architektonickými 

hodnotami a nachází se na území města Uherský Brod (katastrální území Uherský Brod, 

Havřice, Maršov u Uherského Brodu, Těšov, Újezdec u Luhačovic). Žádosti o dotaci se 

vyplňují na elektronickém formuláři uveřejněném na webu města. 
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Rok 
dokon-
čení

Název akce Stručný slovní popis
Náklady      
v mil. K č

2007
Panský dům – úpravy 

průjezdu
Stavba řešila opravu průjezdupři vstupu do obřadní síně. Přírodní dřevěná kostka 
zalitá v asfaltu byla nahrazena dlažbou z broušených přírodních pískovcových desek.

0,4

2007
Dům kultury – rekonstrukce 

prosklení a teras

Výměna prosklených částí fasády s doplněním otevíravých oken do prosklených stěn, 
nosnou konstrukcí prosklení jsou hliníkové profily s přerušených tepelným mostem. 
Současně byly zrekosntruovány dvě terasy u restaurace a velká terasa u hlavního sálu 
Domu kultury, kde byly odstraněny problémy se zatékáním.

6,9

2007
Primátora Hájka – 

parkování

Kolem komunikace v ulici Primátora Hájka byla realizována parkovací místa. Přes 
komunikace byl osazem zpomalovací pruh. Upraveny uliční vpusti a doplněno 
vodorovné dopravní značení parkovacích míst.

0,5

2007 Chodníky - Sídliště Střed
Rekonstrukce chodníků v části centra města spočívala v rozebrání stávajících dlažeb, 
výměně podloží, osazení dlažeb ze zámkové dlažby, osazení záhonových obrubníků, 
v některých částech byly vyměněny obrubníky silniční. 

3,9

2007
Kruhový objezd – nám. 

Svobody

První kruháč v Uherském Brodě - rekonstrukce třípaprkové stykové/průsečné  
křižovatky  na okružní kryžovatku s průměrem 32 m. Jedna z nejfrekventovanějších 
křižovatek v UB rovnoměrně zatížená dopravním provozem ve všech směrech, 
okružní křižovatka pomohla hlavně plynulosti dopravy z vedlejší komunikace z centra 
města.        

4,2

2007 Nadační dům

Nadační dům je hodnotná stavba zapsaná v seznamu kulturních památek. Přízemí 
objektu vykazovalo známky vhkosti, proto byly zahájeny sanační práce. V objektu 
byly otlučeny omítky a po vysušení byly aplikovány sanační omítky. Bylo provedeno 
odvlhčení základů pomocí větracích kanálků.  Okna byla repasována , vnější omítky 
vyspavena a proveden nátěr vnější fasády.

4,0

2007 Nadační dům – restaurování
Na čelní fasádě objektu byl restaurován kamenný portál, upraven štukový profil. Znak 
města byl restaurován, doberven a vyzlacen.

0,1

2008
Veřejné osvětlení 

(předřadníky)

V oblasti historického centra města a jeho okolí byla vyměněna stávající svítidla za 
sodíková s předřadníky. Byly vyměněny staré  rozvaděče za rozvaděče umožňující 
automatizovaný  systém řízení. V centru byly vyměněny sloupy veřejného osvětlení.

6,5

2008 Kostel MJH – podlaha

Dřevěná podlaha kostela napadená dřevomorkou vyžadovala radikální zásah. Podlaha 
byla vyměněna za novou , dřevěnou podlahu na polštářích. Byla realizována nová část 
u kolumbária, která je z části z pískovcových desk.  Vnitřní, zavlhlé omítky kostela 
byly ve spodní části osekány , spáry proškrabány, vyčištěny a po vyschnutí byly 
aplikovány sanační omítky. Provedena výmalba kostela. V souvislosti s rekontrukcí 
podlahy byl v kostele proveden rozsáhlý archeologický průzkum  v lodi chrámové 
lodi kostela. Podnětem k výzkumu byly četné nálezy lidských kosterních pozůstatků 
porůznu roztroušených přímo pod podlahou.  Celkem bylo prozkoumáno 13 hrobů 
abyla objevena barokní cihlová hrobka v místech presbytoria  a prozkoumána již dříve 
známá hrobka z 18. století. Taktéž se podařilo odkrýt původní zdivo základů  z 
přelomu 13. a 14. století se stopami původních omítek. Do podlahy nad zdivem byl 
umístěn skleněný průhled.  

1,5

2008 Hradby – Hradní nám.

Obnova hradebního zdiva u muzea u Hradního náměstí. Byl doplněn obloukový 
průchod z pískovcového kamene mezi muzeem a stávajícím úsekem hradeb směrem k 
ulici Hradební. Byly vyškrabány spáry kamenného zdiva, provedeno očištění zdiva, 
hydrofobizace, dozdění zkorodovaných částí, doplnění spar. Upravena byla koruna 
hradby. V rámci opravy byla provedena úprava vodovodního potrubí pod hradbami. 

1,6

2008 Městské WC – rekonstrukce
Kompletní rekonstrukce, vybourání dlažeb a obkladů, řešení vlhkosti zdiva, nové 
zařizovací předměty, dlažby a obklady. Kompletní výměna instalací.

2,5

2008
Komunikační propoj, 
Nerudova – U Žlebu

Propojení centra s lokalitou U Žlebu pomocí schodiště a ploch ze zámkové dlažby. 1,0

2009
Kostel MJH – restaurování 

kamenných prvků
Restaurátorské práce obsahovaly rstaurování kamenného vstupního portálu,  patek 
pilířů v interiéru, bočního portálu a bočního chodníku z pískovcových desek. 

0,2

2009  Hradby - p.č. 191, 656
Oprava havarijního stavu hradeb. Doplnění pískovcovým kamenem, vyspárování 
jádrovou maltou z písku a vápna. Zpevnění  pískovcového zdiva a hydrofobizace.

0,3

2009 Parkoviště ul. Seichertova
Výstavba parkoviště pro 11 parkovacích míst pro osobní automobily v blízkosti 
"Malých schodů". Součástí byla změna dopravního značení v dané lokalitě.

0,4

2010
Dům kultury – bezbariérové 

řešení

V rámci bezbariérového řešení DK byla instalována do velkého sálu šikmá 
schodišťová plošina propojující horní úroveň sálu a parket. Dále byla instalována 
šikmá schodišťová plošina pro přístup ze zadní strany DK do horní úrovně velkého 
sálu – 2.NP, v tomto podlaží bylo z místnosti skladu zrealizováno bezbariérové WC 
společné pro muže i ženy.

1,0

Příloha č. 1: Investiční akce v MPZ realizované městem Uherský Brod



2010 Dopravní terminál I. – lávka

Přechodová lávka pro pěší propojující část Uherského Brodu za železnicí s nádražím 
dnes dopravním terminálem a ul. Seichertova, která je již součástí centra města a to 
bezbariérově. K nádraží je řešen přístup schodištěm a současně výtahem. Část lávky 
přes železnici je konstrukčně řešena jako zavěšená na lanech do ocelového pylonu 
uprostřed lávky, mostovka je z prefabrikovaných železobetonových dílců. Část lávky 
od nádraží k centru města je řešena jako podepřená betonová lávka na ocelových 
pílířích s monolitickou předepnutou mostovkou.

70,7

2010 Tyršovy sady

Park Tyršovy sady je navržen jako průchozí, určen k procházkám a relaxaci. Při
rekonstrukci byly upraveny zpevněné plochy. Vytvořila se odpočívadla s mobiliářem
a záhony zeleně. Vyměněno a doplněno je veřejné osvětlení. Obnoveny jsou plochy
zeleně a vysázeny nové dřeviny a množství nových stromů.

1,9

2011 Historická radnice - fasáda
Po realizaci sanačních prací na objektu radnice v letech 2009–2010 byl v roce 2011
proveden nátěr vnější fasády radnice vč. věže. Z uliční strany i z atria je realizován
nový  kamenný sokl, který je  zavěšený  a zajišťuje tak odvětrání zdiva.

1,2

2011
Historická radnice - 

restaurování 

Současně s nátěrem fasády budovy radnice probíhalo restaurování kamenných prvků. 
Zahrnovalo  ostění portálu u nároží, pískovcového portálu hlavního vstupu, okenní 
ostění v Moravské ulici, frontonu s erbem na čelní straně, několik kordonových říms. 
V neposlední řadě ale došlo k restaurování vrcholové statue Spravedlnosti. Velkou 
zajímavostí i pro veřejnost bylo restaurování sochy Černého Janka z roku 1723 
umístěného ve výklenku věže radnice. 

0,8

2011
Přemysla Otakara - 

parkování

Předmětem stavby bylo vybudování nového podélného parkovacího stání osobních 
vozidel v celkové délce 160 m při zachování dvou protisměrných jízdních pruhů. 
Vzniklo 21 parkovacích míst o rozměru jednoho stání 6,50 m x 2,20 m. 

1,9

2011
MŠ Mariánské náměstí - 

energo opatření

Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, půda zateplena polystyrenem s 
pochůzí plochou z OSB desek,  okna a dveříe vyměněny za plastové, vstupní dveře za 
hliníkové.

2,1

2011
Dům kultury - energo 

opatření, plus …

Součástí energeticky úsporných opatření byla rekonstrukce kotelny - změna zdroje 
tepla z LTO na plyn. K Domu kultury byla přivedena nová STL přípojka plynu. Z 
místnosti skladu LTO – byly demontovány nádrže LTO a byla provedena nová 
dřevěná konstrukce podlahy.  Dalšími EÚO byly: výměna zbývající výplní otvorů cca 
30 % - především hliníková okna,  atiky na terasových plochých střechách a severní 
omítaná fasáda bylx zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, zateplení 
pódia ve velkém sále, výměna regulačních klapek pro odvětrání velkého sálu, dále 
byla provedena výměna všech radiátorů a doplněny termostatické ventily a hlavice. 
Instalována byla nová vzduchotechnická jednotka s rekuperací pro větrání restaurace.

8,9

2011
Dům kultury - kanaliza ční 

přípojka

Předmětem stavby bylo vybudování a napojení kanalizační přípojky Domu kultury 
v Uherském Brodě z kameninových trub DN 300 o délce 14,80 m do rekonstruované 
stoky. V rámci realizace nového napojení kanalizace na kanalizační stoku byla 
stávající jímka zrušena.

0,3

2012
Výměna střešních oken 

radnice
Výměna střešních oken oken za nová dřevěná v 3.NP budovy č.p. 100 - radnice 0,1

2012
Historická radnice - 

restaurování vstupních dveří

Hlavní vstupní dveře do historické budovy jsou dvoukřídlové, dřevěné, diagonálně 
skládané. Dveře jsou opatřeny železným klepadlem. Nade dveřmi v oblouku je 
umístěna tepaná kovová mříž. Uprostřed mříže je poprsí muže s přilbou.

0,1

2012
ZUŠ - rekonstrukce (stavba, 

interiér)

Kompletní rekonstrukce dvou budov bývalého stavebního učiliště na Mariánském 
náměstí - částečná rekosntrukce přístavby tělocvičny, a novostaba propojovacího 
pavilonu se schodištěm, výtahem a výstavní halou. Součástí stavby bylo 

50,7

2012
Tělocvična - Mariánské nám. - 

střecha
Rekonstrukce ploché střechy asfaltovými pásy a se zateplením. 0,5

2012 Hradišťská - parkování

Předmětem stavby byla rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování nového 
podélného parkovacího stání osobních vozidel v celkové délce 216,00 m při 
zachování dvou protisměrných jízdních pruhů. Vzniklo 25 parkovacích míst o 
rozměru jednoho stání 6,75 m x 2,00 m.

1,3

2012 Dům optiky - energo opatření
V podkroví optiky bylo realizováno opatření na snížení tepelných ztrát z 
polystyrenových desek.  Vzhledem k tomu, že v podkroví jsou kóje patřící k bytům v 
nižších podlažích, byly desky kladeny do  pochůzného roštu. 

0,2

2012 Hradby - Hotel U brány

Obnova hradebního zdiva u hotelu U Brány. Bylorrozebráno nesoudržné zdivo a 
uvoněné bloky zdiva, které byly nahraženy novým pískovcovým kamenem. 
Převyšující spáry vysekány a po očištění zdiva otryskáním byly nově vyspárovány. 
Uvolněné zdivo u průchodu do prostoru židovského hřbitova bylo rozebráno a znovu 
vyzděno do pozvolného náběhu. Koruna zdiva byla doplněna pískovcovými díly a 
dospárována, stejně jako zdivo, jádrovou maltou z písku a vápna.

0,9

2013
Rekonstrukce veřejného 

osvětlení 3. etapa
Nasvětlení přechodů pro chodce, křižovatka Moravská, Ant. Hrubého, Horní valy. 0,1



2013
Budova městské policie - 

rekonstrukce

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce stávajícího objektu,součástí které byla
rekonstrukce zdravotechniky, ústředního vytápění, plynoinstalace, vduchotechniky,
silnoproudu, slaboproudu, provedení dispozičních a stavebních úprav.

2,9

2013
Parkoviště - Mariánské nám. 

a ul. Karla IV.

Předmětem stavby bylo vybudování podélných parkovacích stání pro osobní vozidla 
s úpravou místní komunikace v celkové délce cca 120 m v provedení ze žulové 
dlažby. Vzniklo 14 parkovacích míst o rozměru jednoho stání šířky 2,00 m a délky 
5,75 m.

0,6

2013
MŠ Primítora Hájka - energo 

opatření

Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, plochá střecha zateplena 
polystyrenem, krytina provedena z fóliové hydroizolace,  okna a dveříe vyměněny za 
plastové, vstupní dveře za hliníkové.

2,3

2013
ZŠ Mariánské nám. - energo 

opatření

Zateplen objekt přístavby jídelny z 80. let min. století - fasáda kontaktním 
zateplovacím systémem, plochá střecha zateplena polystyrenem, krytina provedena z 
fóliové hydroizolace.

1,8

2013
MŠ - Primátora Hájka - 

energo opatření
2,5

2013 Kaple Andělů strážných
Kaple Andělů Strážných se nachází na okraji MPZ v Tyršových sadech. V rámci 
oprav bylo realizováno odvlhčení zdiva, opravy vnějších a vnitřních omítek,výmalba 
vnitřních prostor, nátěr vnějších stěn, oprava podlahy kaple.

0,2

2013 Kašna - restaurování

Restaurování a obnova kašny Sv. Floriána - kašna stojí na náměstí na místě původní 
radnice zbourané v roce 1717. Na podstavci j siuována socha svatého  Floriána v 
římské zbroji. Socha byla očištěna od napadených partií mikroflórou.  Následovala 
rekognoskace plomb. Dno kašny bylo přebroušeno a kaverny vyplněny těsnicími 
prostředky na minerální bázi. Byly vyspraveny spáry dílů kašny a schodišťové 
prstence. 

0,3

2014
Kanalizace - ul. Za dolním 

kostelem

Předmětem je provedení opravy sdružené kanalizační přípojky umístěné pod 
komunikací v ul. Za dolním kostelem. U stávající kanalizace došlo vlivem stáří 
betonového potrubí k jeho rozpadu a tím k jeho zneprůchodnění

0,8

2014
Výměna oken a dveří na 

budově nadačního domu č.p. 
116

Předmětem byla výměna dřevěných oken a dveří za nová z úženého dřevěného Euro 
profilu. Realizace byla prováděna s ohledem na památkovou a kulturně historickou 
hodnotu nadačního domu. 

0,9

2014
Demolice rybárny - 

Mariánské. nám
Demolice budovy na p. č. st. 1543 v Uherském Brodě 0,2

2014
Dům kultury - planetárium, 

podlaha

Bývalá místnost skladu LTO, kde byla provedena v r. 2011 nová dřevěná podlaha, 
byla rekonstruována na planetárium.  Intalována byla kupolovitá projekční plocha 
průměru 5 m a projekční systém digitálního planetária s "rybím okem"

1,9

2014
MŠ - Primátora Hájka - 

zahrada

Předmětem stavby byla revitalizace stávajícího areálu zahrady mateřské školy.
V zájmovém území zahrady byly nově navrženy zpevněné plochy, chodníky, zeleň,
terénní modelace s vybavením herních prvků s tématikou příroda. 

0,8

2014 Tkalcovská - parkování

Předmětem stavby byla rekonstrukce místní komunikace s živičným povrchem, 
chodníků ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení a ploch pro kontejnerového stání. 
Úpravou stávajících zpevněných ploch vzniklo podélné parkovací stání o počtu 43 
míst. 

2,1

2014 DDM - terasa

Terasa domu dětí  a mládeže vykazovala poruchy a docházelo k zatékání. Byla 
rozebrána stávající dlažba a původní izolace byla nahrazena novým izolačním 
systémem. V části terasy byla  položena původní dlažba. Na schodišti byla  dlažba 
vyměněna. Kamenná dlažba byla vyčištěna a napuštěna hydrofobizačním přípravkem.

0,3

2014 Hradby - park u muzea

Obnova hradebního zdiva u Muzea. Byly vyškrabány spáry kamenného zdiva, 
provedeno očištění zdiva, hydrofobizace, dozdění zkorodovaných částí, , doplnění 
spar. Upravena byla koruna hradby. U části hradby bylo provedeno zpevnění pomocí  
napuštění speciálním roztokem. Části chybějícího zdiva byly doplněny dozděním 
kamenným zdivem.

1,8

2015 Masarykovo náměstí

Kompletní rekonstrukce náměsí bez středové plochy ze žulových kostek. Chodníky 
byly provedeny v žulové řezané  dlažbě v kombinaci s rastrem z mozaiky, 
komunikace a parkovací stání byly předlážděny z žulové kostky většinou stávající, 
odvodnění zpevněných ploch bylo provedeno odvodňovacími žlaby, přeloženy byly 
schodiště na horním korze, nově byly provedeny opětné zídky, které vytvořily prostor 
pro výsadbu zeleně. V středové ploše náměstí byly osazeny elektrické výsuvné 
sloupky pro  pořádání akcí na náměstí.  Nově bylo provedeno veřejné osvětlení celého 
náměstí svítidly s historizující podobou, dále rozvody pro slavnostní osvětlení kostela 
a radnice a slaboprodé rozvody MěÚ. Vyvolána byla přeložka vodovu a přeložka 
kanalizace. Součástí rekonstrukce náměstí byl i nový mobiliář - lavičky, koše, stojany 
na kola, zábradlí, pítko, stoly na tržišti, mříže u stromů.

36,2

2015
Oprava střešního pláště 
Katolické základní školy 

Oprava havarijního stavu střešního pláště, oplechování a komínů 0,1



2015 Planetární stezka

9 zastávek planetární stezky začínající Sluncem umístěným v prostaranství u 
přechodové lávky a končícím na hvězdárně planetou Neptun. Panely - Pluto a 
Kuiperův pás komet jsou umístěny v estravilánu města. Panel Hranice Sluneční 
soustavy je na Maršově. Před Hvězdárnou umístěno 5 panelů galaktické stezky.

1,1

2015 ZSPS-VIS- reproduktory
Na území Uherského Brodu, tedy také v městské památkové zóně byly instalovány
bezdrátové hlásiče. Jde o městský rozhlas se systémem varování a vyrozumívání
obyvatel před povodněmi a přírodními živly. 

18,5

2015
Kostel MJH - fasáda - I. 

etapa

Kostel M.J.Husa je nejstarší gotickou památkou ve městě, s řadou pozdějších 
renesančních a barokních úprav. Renesanční věž pochází z roku 1589. Objekt je 
kulturní památkou, která prochází postupnou rekonstrukcí. V I. etapě bylo  
realizováno obnovení fasády věže. Stávající,  částečně nesoudržné vnější omítky byly 
otlučeny, spáry proškrabány a zdivo očištěno. Následně byly aplikovány nové sanační 
omítky. Celá plocha vnější fasády byla potažena štukovou vrstvou a   opatřena 
silikátovým nátěrem.

0,5

2015
Kostel MJH - restaurování 

kamenných říms věže

Restaurování trojice kordonových říms na kostele M.J.Husa. Římsy byly očištěny a  
zbaveny nevhodných plomb z dřívějších zásahů. Chybějící části byly domodelovány, 
římsy byly napuštěny zpevňujícím nátěřem.

0,4

2015 Propoj pro pěší - Fortna

Předmětem stavby byly stavební práce, dodávky a montáže u krytého schodiště, které
propojí ul. Dolní Valy s ul. U Fortny. Zdivo nástupních portálů a vnitřních nosných
portálů bulo provedeno z ostře pálených cihel klasického formátu. Schodišťové
stupně byly provedeny z betonových prefabrikátů, podesty byly v kombinaci
přírodního kamene a betonových dlažebních prvků. Osvětlení schodiště bylo
provedeno stěnovými zapuštěnými svítidly.

3,1

2015 Hradby - malé schody

Obnova hradebního zdiva u Malých schodů. Byly vyškrabány spáry kamenného 
zdiva, provedeno očištění zdiva, hydrofobizace, dozdění zkorodovaných částí, , 
doplnění spar. Upravena byla koruna hradby. U části hradby bylo provedeno zpevnění 
pomocí  napuštění speciálním roztokem. 

0,7

2015
MŠ Mariánské nám. - 

zahrada
Předmětem stavby byla úprava stávající zahrady s doplněním herních prvků. 0,4

2016 Panský dům - střecha

V rámci opravy čelní části střechy byly provedeny opravy stávajícícho krovu. 
Původní, historický krov byl očištěn a opatřen postřikem proti houbám dřevokaznému 
hmyzu. Na střeše bylo vyměněno laťování a keramická krytina bobrovka. Vyměněny 
byly všechny staré klempířské výrobky související se střechou za výrobky z mědi.

2,9

2016 Panský dům - restaurování
V historické budově Panského domu byl restaurován hlavní vstupní kamenný portál z 
dvorní strany, patky pilířů v podloubí, malý dvorní portál, pískovcové konzoly v 

0,6

2016
Městský úřad - rekonstrukce 
(stavba,interiér,kartotéky)

Kompletní rekosntrukce domu čp. 136 a částečná rekonstrukce domu čp. 135 na 
Masarykově náměstí. Jedná se o 4 podlažní budovu s plochou střechou postavenou v 
roce 1939 a její přístavbou se šikmou střechou ze 80 let. Budova čp. 135 je 
památkově chráněná a je s budovou čp. 136 propojena v 2. a 3. NP. Pro bezbariérový 
přístup byl do budobyvestavěn výtah, který zastavuje v úrovni náměstí. Vnitřní 

52,6

2016 Městský úřad -  vnitroblok

Ve vnitrovloku za MěÚ čp. 136 bylo rekosntruováno prostranství, kde vzniklo plošné 
služební parkoviště s kapacitou 15 stání, s přístřeškem pro parkování 6 osobních aut, 
přístupový chodník k zadnímu vstupu do budovy Městského úřadu, byla 
rekosntruována příjezdové komunikace, dříve panelová napojená na ul. Pecháčkovu, 
na vjezdu do parkoviště byla instalována parkovací závora. V prostranství vnitrobloku 
byla upravena historická studna z 15. století

2,7

2016 ZŠ Mariánské nám. - střecha

Hlavní budova je zastřešena sedlovou střechou s valbami, půdorys budovy je ve tvaru 
píslene "L". Stávající krytina z hliníkových šablon byla překotvena, kolem střechy 
vyměněny nástřešní a podokapní žlaby a celá střechy byla natřena nátěrem Eternal. 
Opraveny byly komíny - spárování,přezdění uvolněných cihel, oplechování hlav 
komínů.

0,9

2016
Mariánské náměstí - 

zastávka BUS
K autobusové zastávce před ZUŠ na Mariánském náměstí byl instalován přístřešek 
pro cestující.

0,1

2016
MŠ - Primátora Hájka - 

sociální zařízení

Předmětem stavbybyly prácesouvisejícís rekonstrukcísociálníhozařízenív 1.NPa
 2.NP objektu mateřské školy. Součástí stavebních prací bylo vybouráníčásti zděných
příček, dispoziční úprava místnosti, výměna stávajícího odpadního potrubí,
připojovacího potrubí a stupaček, provedení nových rozvodů vody, osazení nových 

0,7

2016
Dopravní terminál II. - 

schody, chodník HV

Byla realizována rekonstrukce hlavního schodiště prpojujícího  dopravní terminál s  
historickou  částí města. Schodišťové stupně jsou ze žulového masívu, na 
postupnicích jsou vytesána jména brodských rodáků, kteří se zasloužili o rozvoj  
města  nebo jeho reprezentaci, jiní byly oběťmi nacizmu. Kolem schodiště jsou 
rekonstruovány kamenné zábradelní zdi s kovovou výplní. Podesty jsou ze žulových 
desek. Schodiště doplňuje informační kiosek, kde si mohou zájemci najít informace o 
městě nebo osobnostech uvedených na schodišťových stupních. 

8,1



2016 ZŠ Mariánské nám. - kotelna

Kompletní rekonstrukce kotelny - výměna stávajících plynových kotlů za dva 
kondenzační plynové kotle vč. veškerého příslušenství kotelny. Součástí zakázky je 
instalace termostatických ventilů a hlavic na celé škole vč. přístavby jídelny, která má 
samostatnou kotelnu, vyměněno je cca 70 článkových plechových radiátorů za 
deskové plechové radiátory.

2,5

2016
Kostel MJH - fasáda - II. 

etapa

Ve II. etapě opravy fasády kostela byla realizována obnova fasády chrámové lodi.  
Praskliny  zdiva byly  svázány pomocí vyztužovacích prutů. Zkorodovaná omítka 
vnější fasády byla otlučena, spáry proškrabány, fasáda byla očištěna. Otlučené části 
byly doplněny novou sanační omítkou a a fasáda byla v ploše vyštukována. Nátěr 
vnější fasády byl použit na silikátové bázi.

1,3

2016 Choník Horní Valy

Předmětem stavby bylo vybudování  bezbariérového chodníku v délce cca 113,0 m a 
šířce 1,5 m, který navazuje na stávající chodník ve spodní části a je přímým 
pokračováním chodníku navazujícího na přechod pro chodce v ul.Horní Valy. sjezdu 
navazujícího na ulici Hradební.

0,6

2016
Historická radnice - 

odvhlčení

V rámci sanace vlhkosti v budově radnice bylo provedeno otlučení betonových soklů 
a zavlhlých  vnějších omítek. Ve vnitřeních prostorách radnice byly osekány omítky v 
přízemí v rozsahu vlhkostí. Po vysušení zdiva byly aplokovány sanační omítky. Zdivo 
suterénu bylo očištěno, hydrofobizováno, byly doplněny spráry kamenného a 
cihelného zdiva. U části zdiva byl aplikován zpevňující nástřik, část obvodového 
zdiva byla injektována. byly instalovány odvhčovače zdiva.

2,5

2016 Parkomaty
Předmětem stavby bylo osazení 22 ks parkovacích automatů v souladu s navrženými 
zónami k zpoplatnění.

2,5

2016 ZŠ Mariánské nám. - WC
Kompletní rekosntrukce sociálního zařízení vč výměny vnitřních instalací a stupaček 
se změnou dispozic a změnou účelu užívání některých místností. 90% provedeno v 
roce 2013, poslední sociálka v přístavbě jídelny dokončena v roce 2016.

3,9

2016
ZŠ Mariánské nám. - výměna 

oken

Výměna všech oken a dveří za plastová se zdobnými profily v uličních fasádách 
imitujícími původní okna dřevěná, okna ve dvorní fasádě jsou bez zdobných profilů.  
Hlavní vstupní dveře z Mariánského náměstí vyměněny podle historických fotek a 
provedeny ze dřeva.

5,3

344,1CELKEM:



Příloha č. 2: Investiční akce v MPZ realizované jinými vlastníky

Navrhovatel/žadatel Název investiční akce v MPZ UB, r. 2007-2016
Náklady 
v mil. K č

ACM INVESTING, spol. s r. o. ACM II. - novostavba polyfunkčního domu, Komenského č. p. 2676 16,0
Adamcová Anna Žádost o vydání kolaudačního souhlasu "Regenerace panelového domu" 6,5
B + P, s. r. o. Adaptace domu č. p. 141 v ul. Široká 1,0
Baďura Michal Návrh na vydání kolaud.rozhodnutí a žádost o povolení změny 0,4
Bartáčková Ladislava Půdní vestavba rozšiřující byt č. 14 do půdního prostoru 0,6
Bartoš Karel Stavební úpravy a nástavba rodinného domu č. p. 506 v ul. Dolní Valy 0,8
Bassam Rabah Stavební úpravy rodinného domu č. p. 537 v ul. Dolní Valy 0,7
Bělák Jiří Stavební úpravy rodinného domu č. p. 564 v ul. Horní Valy 1,0
Bilavčík Petr Půdní vestavba bytu v bytovém domě č. p. 2158 v ul. U Fortny 1,0
Bilavčík Petr Stavební úpravy rodinného domu čp. 220 v ul. Hradební 0,5
Bilavčík Petr Přeložka plynovodní přípojky 2,0
Bilavčík Petr Přístavba technického zázemí a stavební úpravy budovy
Bilavčík Petr Stavební úpravy domu čp. 297, ul. Nerudova 4,4
Bilavčík Petr Rekonstrukce domu č.p. 297 v ul. Nerudova 0,2
Blahůšek Miloš Stavební úpravy rodinného domu čp. 1284 1,7
Boček Roman Stavební úpravy bytového domu č. p. 499 v ul. Pod Valy 2,5
Boček Roman Garáž u bytového domu č. p. 499 v Uherském Brodě 0,5
Bočková Věra Stavební úpravy domů č. p. 500 a č. p. 681 v ul. Pod Valy 3,5
Borák Miroslav Stavební úpravy v I. nadzemním podlaží polyfunkčního domu 0,2
Bršlicová Kamila Přístavba lodžií k bytovému domu č. p. 854 v ul. Tkalcovská 2,0
Buráň Marek Návrh na vydání kolaud.rozhodnutí-č.j. STAV/279/200 1,5
Burlaková Martina Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 2 0,9
Černý Štefan Přístavba a stavební úpravy rod. domu čp. 695 0,7
Černý Štefan Garáž 0,0
Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce pobočky České spořitelny, a. s. 1,0
Československá obchodní banka, a. s.Stavební úpravy zázemí pobočky ČSOB, Masarykovo nám. čp. 72, 0,7
Československá obchodní banka, a. s.Rekonstrukce pobočky ČSOB Uherský Brod 3,0
Daněk Zdeněk Plynovodní přípojka a vnitřní plynoinstalace "novostavby" 0,3
Drábeček Michal Stavební úpravy v I. nadzemním podlaží domu č. p. 90 0,4
Drábeček Vladislav Kolaudace změny stavby, tj. stavebních úprav stávající garáž 1,3
Drábečková Tereza Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro změnu stavby
Dubrava Luděk Oznámení o užívání stavby garáže 0,3
Dvořák Jaromír Přeložka kabelových rozvodů NN pro domy čp. 854 a 855 0,3
E.ON Distribuce, a. s. Přeložka elektrického vedení NN, součást st.-lodžie BD č. p. 855 0,5
E.ON Distribuce, a. s. Kabelová zemní přípojka NN k 6 řadovým garážím 0,1
ELEGANT PLUS, s. r. o. Přístavba, nástavba a stavební úpravy domu čp. 2 8,8
ENFIN CZ a.s. Stavební úpravy v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 162 1,0
Feilerová Libuše Stavební úpravy v levé části I. nadzemního podlaží domu 0,1
FLAP, spol. s r. o. Vývojové centrum FLAP - přístavba, nástavba a stavební úpravy 3,1
Flekač Rostislav Oznámení o užívání kotelny a udírny rodinného domu č. p. 160 0,3
Formánková Stanislava Rodinný dům 1,6
Franc Zdeněk Regenerace panelového domu čp. 2075 - přístavba lodžií 2,0
Gramel Rudolf Garáž na pozemku rodinného domu č. p. 551 s vjezdem z ulice 0,5
Hegr Lubomír Víceúčelový objekt - Komenského 170 9,3
Hložka Ján Regenerace panelového domu č. p. 2073 v ul. Primátora Hájka 7,0
Hradecká Marta Stavební úpravy rodinného domu č. p. 563 v ul. Horní Valy 1,3
Jedounek Rudolf Přístavba dílny, garáže a vstupu k rodinnému domu č. p. 768 0,2
JMP Net, s. r. o. Oprava STL plynovodu, ul. Dolní Valy, Uherský Brod 1,9
Juračka Filip Užívání stavebních úprav bytu č. 12 ve II. nadzemním podlaží 0,1
Juračka Martin Půdní vestavba rozšiřující bytovou jednotku č. 2157/17 0,9
Kastner René Stavební úpravy spočívající v zazdění dveřního otvoru 0,1
Kašný Jiří Půdní vestavba bytu v bytovém doměč. p. 854 v ul. Tkalcovská 1,0
Koníček Miroslav Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 6 1,2
Koudela Roman Rekonstrukce rodinného domu čp. 277 3,2
Koudelková Kateřina 6 řadových garáží včetně kanalizačních přípojek 1,8
Krajsa Richard Oznámení o užívání stavby rodinného domu v ul. Horní Valy 1,8
Kročil Josef Rodinný dům včetně přípojek, č. p. 2267 2,6
Kročilová Veronika Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 191 3,0
Kubáník Ferdinand Žádost o vydání kolaudačního souhlasu-stavební úpravy bytové 0,1
Maček Rudolf Stavba garáže na pozemku rodinného domu č. p. 554 0,2
Maček Rudolf Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 5 0,5
Machala Radek Novostavba rodinného domu včetně přípojek 3,0
Machová Martina Půdní vestavba bytu v bytovém domě čp. 855 v ul. Tkalcovská 0,6
Mandík František Stavební úpravy stávající garáže a přístřešku  ve dvorní části 0,1
Marek Petr Půdní vestavba rodinného domu č. p. 514 v ul. Dolní Valy 0,8



Matuchová Marie Rodinný dům v ul. Hradební 2,5
Mikulec Dalibor Stavební úpravy v budově č. p. 116 v ul. Bří Lužů 0,1
Mikyska Robert Stavební úpravy ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 85 0,2
Miškařík Josef Novostavba bytového domu, Mariánské nám č. p. 2624 12,0
Mlčková Jana Stavební úpravy domu čp. 201 1,5
Mlčková Jana Stavební úpravy domu čp. 201 6,0
Mlčková Jana Stavební úpravy domu čp.201, Masarykovo nám.
MONETA Money Bank, a. s. Kolaudační souhlas s užíváním stavby 1,0
Muzeum J. A. Komenského Kolaudace stavby - stavební úpravy a přístavba výtahu 2,0
NADOMA STYL, s. r. o. Stavební úpravy v pravé části I. nadzemního podlaží budovy 0,5
O2 Czech Republic, a. s. Přeložka telefonních kabelů v ul. Dolní Valy 0,3
Občanské sdružení Luisa Keramická dílna a dílna pro pracovní terapie ve dvorní části 0,5
Paníčková Emilie Stavební úpravy bytu č. 20 v I. nadzemním podlaží 0,2
PANORAMA, stavební bytové družstvoRegenerace panelového domu č. p. 2072 4,0
PANORAMA, stavební bytové družstvoStavební úpravy v suterénu bytového domu č. p. 854 0,1
PANORAMA, stavební bytové družstvoRegenerace panelového domu č. p. 2155 v ul. Soukenická 4,5
PANORAMA, stavební bytové družstvoStavební úpravy, nástavba a zastřešení haly domu č. p. 550 0,9
PANORAMA, stavební bytové družstvoPřístavba lodžií bytového domu č. p. 855 v ul. Tkalcovská 4,5
Pelikán Michal Stavební úpravy rodinného domu č. p. 996 v ul. Dolní Valy 1,5
Podloucká Alena Stavební úpravy bytu č. 19 v bytovém domě č. p. 817 0,4
Polášek Antonín Polyfunkční dům, ul. Hradišťská 8,8
REGIO UB, s. r. o. Rekonstrukce TK kotelny K5 5,9
REGIO UB, s.r.o. Napojení domu č. p. 116 na CZT 2,0
REHABILITACE Elen Šubčíková, s. r. o.Stavební úpravy ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 72 0,2
RIMI gold, s. r. o. Rekonstrukce objektu č. p. 121 1,0
RIMI gold, s. r. o. Stavební úpravy ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 121 0,2
RIMI gold, s.r.o. Venkovní posezení - objekt č. p. 121, ul. Bří Lužů 0,2
Rosenfeld Daniel Víceúčelový dům v ul. Moravská 20,5
Rosenfeld Petr Změna užívání stavby 0,4
Římskokatolická farnost Uherský BrodStavba datových optických kabelů 0,5
Sedlák Stanislav Přístavba garáže na pozemku domu č. p. 530 0,2
Sedlák Stanislav Stavební úpravy, přístavby a nástavby rodinného domu 0,9
Seidl Miroslav Přístavba a nástavba domu č. p. 92 v ul. Moravská 2,0
Slovácké strojírny, akciová společnost Polyfunkční dům č. II 3,0
Sobolová Jitka Stavební úpravy ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 141 0,3
Stašová Blanka Stavební úpravy podkrovního bytu č. 817/30 0,1
Sukup Stanislav Sklad u rodinného domu čp. 261 0,2
Svitáková Šárka Stavební úpravy v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 125 0,8
Sýkora Bohumil Podkroví rodinného domu č. p. 143 v ul. Naardenská 8,0
Sýkora Bohumil II. nadzemní podlaží novostavby rodinného domu v ul. Široká
Sýkora Bohumil Žádost o vydání kolaud.souhlasu pro I. nadzemní podlaží 0,2
Šmíd Boris Kolaudace stavby garáže v ul. Hradební 0,3
Šmíd Dalibor Obchodní dům (prodejna obuvi) 2,5
Tradeco, spol. s r. o. Vestavba dvou bytů do půdního prostoru domu č. p.91 12,0
Truxa David Stavební úpravy bytu č. 8 v bytovém domě č. p. 818 0,1
UHGAST, a. s. Stavební úpravy budovy č. p. 74 na Masarykově náměstí 0,5
Vaculík Petr Půdní vestavba bytu v bytovém domě č. p. 2157, ul.Soukenická 1,5
Vaculík Vladimír Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 303 0,8
Vajdíková Pavlína Rekonstrukce střechy a půdní vestavba v rod. domě čp. 237 1,0
Válek Vladimír Oznámení o užívání stavby rodinného domu v ul. Dolní Valy 3,0
vlastníci bytového domu č. p. 2070 Regenerace panelového domu č. p. 2070 v ul. Primátora Hájka 3,0
Vlková Miriam Vestavba bytu do půdního prostoru bytového domu č. p. 2158 1,2
Voma, s. r. o. Stavební úpravy budovy č. p. 94 v ul. Moravská 1,5
Zalvex reality, s. r. o. I. podzemní a I. nadzemní podlaží budovy č. p. 2251 55,7
Zemánek Aleš Půdní vestavba rozšiřující byt č. 6 v bytovém domě č. p. 215 0,9
Žáková Olga Stavební úpravy - rekonstrukce rodinného domu č. p. 313 1,5

297,5CELKEM:


