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P Ř I H L Á Š K A 

 
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2019 
 
 
 

 
Název MPR/MPZ 

 
 Městská památková zóna Mšeno 

 
 

 
Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 
v obci.  
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019, doplněnou fotodokumentací. 

Charakteristiku objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd.,  
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019. Přihláška je doplněna o 
fotodokumentaci. 
Městská památková zóna ve Mšeně byla vyhlášena 1. září 2003 z důvodu zajištění zachování 
kulturně – historických a urbanisticko – architektonických hodnot městského jádra. 

 
Předmětem ochrany a péče v památkové zóně jsou zejména historický půdorys a jemu 
odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, včetně povrchů komunikací 
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a historické podzemní prostory. 
Je zde zatím 6 nemovitých kulturních památek (uvedeny v ústředním seznamu kulturních 
památek ČR). Velmi zajímavé je panorama památkové zóny v blízkých i dálkových 
pohledech. 
Město (i další subjekty) aktivně pracuje na regeneraci MPZ, rekonstruuje nejcennější objekty 
a kontinuálně připravuje koncepční dokumenty v této oblasti. Nejvýznamnějšími počiny jsou 
rekonstrukce památkově chráněné radnice a již několik let probíhající rekonstrukce kostela sv. 
Martina (bude ještě pokračovat nejméně příští rok) a areálu městských lázní, jedinečného 
klenotu našeho města.  
Další významnou aktivitou byla revitalizace veřejných prostranství a infrastruktury historického 
jádra města, která byla z části dotována z ROP Střední Čechy. Revitalizace historického 
jádra města byla nutná, protože stávající kompozice městského jádra byla nepřehledná a 
preferovala především automobilovou dopravu na úkor bezpečnosti a komfortu chodců. 
Plochy komunikací pro chodce byly vesměs plošně poddimenzovány. Zeleň v centru byla 
nevyhovující a převážná většina stromů byla ve špatném zdravotním stavu. V rámci 
revitalizace došlo k účelnější organizaci ploch vozovek, jednoznačnému vymezení 
průjezdových profilů komunikací a minimalizaci pojížděných ploch, zklidnění průjezdu 
dopravy, maximalizaci pěších ploch v centru a upřednostnění chodců před automobilovou 
dopravou, obnovení kompozičních vazeb a důležitých pohledů na významné dominantní 
objekty v řešeném prostoru, zorganizování parkovacích ploch a založení nového uceleného 
systému veřejné zeleně. Součástí akce bylo restaurování sousoší p. Marie (zapsaná 
památka) a pomníku M. Jana Husa. 
Revitalizace historického jádra byla předána k užívání dne 10.10.2012. Jednalo se o velmi 
složitou stavbu, která zahrnovala téměř kompletní výměnu inženýrských sítí a všech 
komunikací ve středu města bez možnosti vyloučit pohyb občanů po staveništi. Realizace 
stavby byla také náročná z pohledu úpravy povrchů komunikací. Náročné vzory dlažeb a 
dalších kamenických prvků si vyžádaly zvýšené nároky na provedení pokládky. V rámci 
projektu byly rekonstruovány historické vzory dlažeb chodníků dle dochovaných fotografií. 
Veškeré práce probíhaly pod odborným dohledem orgánů památkové péče. 
Zvýšené úsilí, které muselo být vynaloženo na realizaci a dokončení akce nebylo však  
vynaloženo nadarmo, protože  projekt revitalizace městského jádra ve Mšeně získal dvě  
ocenění. První ocenění - cena mediálního partnera - časopisu Moderní obec v soutěži "Cesty 
městy" a druhé ocenění - hlavní cena v soutěži "Stavba roku Středočeského kraje", která byla 
udělena na slavnostním večeru dne 31.10.2013 v GASK v Kutné hoře.  
Na revitalizaci historického jádra jsme plynule navázali celkovou rekonstrukcí ulice Na 
Skaličkách, která navazuje na centrální náměstí. Byla provedena rekonstrukce inženýrských 
sítí a rekonstruována vozovka (vč. konstrukčních vrstev) s krytem z původní čedičové dlažby. 
Na jaře roku 2014 byly zahájeny práce na dokončení chodníků a rekonstrukci schodiště a 
opěrných zdí. Rekonstrukce ulice Na Skaličkách byla dokončena v říjnu 2014 a dne 4.11.2014 
proběhla její kolaudace. 
Jde o velmi zdařilou akci, kterou jsme přihlásili do soutěže o cenu za nejlepší projekt a 
realizaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby v památkové rezervaci či zóně -
Památka roku 2014 a do soutěže Má vlast – Cestami proměn na rok 2017. Projekt byl 
prezentován jako příklad dobré praxe v roce 2016 na konferenci u příležitosti zahájení 
mezinárodního veletrhu FOR ARCH. 
V témže roce proběhla další významná akce – rekonstrukce průtahu II/256 v 
Boleslavské ulici, jejíž část zasahuje do MPZ. Stavba byla zkolaudována v lednu 2015 a 
v tomto roce získala hlavní cenu v kategorii „Liniové stavby“ v soutěži „Cesty městy“. 
V letošním roce byla ukončena finančně velice náročná akce, a to rekonstrukce  
průtahu II/273 Mšeno v Mělnické ulici. Projekt Revitalizace Mělnické ulice završil trojici 
významných revitalizačních projektů v centru města Mšena. Po dokončení obnovy nám. Míru, 
Masarykovy a Boleslavské ulice byla nyní realizována i celková obnova Mělnické ulice, která 
je hlavní komunikací ve směru příjezdu od Mělníka. Součástí 700 m dlouhého opravovaného 
úseku je i před prostor městského hřbitova, prostor zvaný dříve Václavské náměstí a nové 
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odpočívadlo u modlitebny. Velká část řešeného území je součástí městské památkové zóny. 
Byly obnoveny původní kamenné dlažby, vysazen značný počet nových stromů a osazen nový 
mobiliář. 
Jelikož byly všechny tři revitalizační projekty realizovány stejným realizačním týmem, podařilo 
se realizací Mělnické ulice dokončit a udržet dříve započatou výtvarnou koncepci veřejných 
prostorů. Celkovým rozsahem obnovy je Mšeno jistě jedinečné a stává se vyhledávaným 
turistickým cílem.  
 
 
 
A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 
     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 
 

Počet prohlášených památek – 7. 
 

Celková rozloha MPZ Mšeno činí 42,02  ha. 
 

            čp. 1     radnice                                       - náměstí Míru 
 čp. 5     měšťanský dům                          - Boleslavská ul. 
 čp. 9     měšťanský dům                         - Boleslavská ul. 
 čp. 360 základní škola        - Boleslavská ul. 
            čp. 22   sokolovna                                                                 - Na Skaličkách        
 čp. 255 měšťanský dům                         - Mělnická ul. 
 čp. 260 měšťanský dům                         - Masarykova ul. 
 čp. 372 městské lázně                            - Cinibulkova ul. 
            kostel sv. Martina                                   - Masarykova ul. 
            sousoší P. Marie se soch. sv. Rocha a Šebestiána              - nám. Míru 

 
Pozn. - nemovitosti označené žlutě jsou v návrhu na zápis. 

 

 

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

 
Na konci roku 2019 nebyla v havarijním stavu žádná kulturní památka. 

 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 
nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 
Na konci roku 2019 byly využívány všechny kulturní památky. 

 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
      Nejvíce peněz na opravu kulturní památky v roce 2019 bylo investováno do rekonstrukce 

fasády kostela sv. Martina. Stavební práce na rekonstrukci fasády již byly zahájeny v 
roce 2017, kdy začala I. etapa, a to díky finančnímu přispění MK ČR.  Akce je finančně 
velice náročná a bude probíhat v několika etapách. V letošním roce byla dokončena 
třetí etapa.   

  
 Kromě oprav na budově kostela sv. Martina se stále pokračuje na rekonstrukci dalšího 

památkově chráněného objektu, kterým je sokolovna. V letošním roce došlo k opravě 
vnitřních dveří a pro příští rok je naplánována další oprava vnitřních dveří. 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 
havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

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

 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 
případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 
V roce 2019 nedošlo k žádnému prohlášení za kulturní památku. 
 

 

 
 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 
 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
V současné době není v MPZ žádný objekt v havarijním stavu.  
 
 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným uvedením 
rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
- kostel sv. Martina –  III. etapa obnovy fasády, 
- Městské lázně Mšeno - oprava bazénu,  
- sokolovna - obnova vnitřních dveří, 
- výměna vrat v ulici Karlova č. p. 119 s podporou z městského fondu regenerace, 
- výměna oken v ulici Mělnická č. p. 239 s podporou z městského fondu regenerace, 
- oprava fasády v ulici Růžová č. p. 283 s podporou z městského fondu regenerace, 
- oprava fasády kolumbária v ulici Boleslavská č. p. 9 s podporou z městského fondu 

regenerace, 
- repase výkladců a výměna vrat v ulici Masarykova č. p. 262 s podporou z 

městského fondu regenerace.  
 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 
 
V roce 2019 nebyla zdemolována v MPZ žádná budova.  
 

 

 
 
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2019. Uveďte významné akce, které byly v letech 2009-
2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 
Parky v MPZ 
 
V roce 2011 byly zahájeny práce na revitalizaci náměstí, kde se nacházel parčík se 
sousoším P. Marie se sochami sv. Rocha a Šebestiána. V rámci této revitalizace došlo 
k přebudování parčíku. V roce 2012 bylo nově vytvořeno volně průchozí prostranství, 
důstojně umocňující historické hodnoty barokního sousoší P. Marie. Prostor v okolí 
sochy byl uvolněn a byl doplněn novou pískovcovou dlažbou. Pozadí sochy bylo 
akcentováno dvojicí stromů. Celková kompozice středu náměstí byla doplněna o nový 
vodní prvek - pískovcovou kašnu, která je lemována lipovým stromořadím.  
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         Veřejná prostranství v MPZ 

 
Veřejná prostranství v MPZ se skládají převážně z komunikací a chodníků, které občas 
doplňují prvky zeleně (stromy, keře). Povrch komunikací je tvořen obalovaným 
kamenivem (asfaltovým betonem), v některých částech MPZ jsou užity na komunikace 
čedičové kostky (např. ulice Na Skaličkách),  na výstavbu chodníků  v rámci MPZ byla 
použita zámková dlažba. Podél komunikací a chodníků je vedeno veřejné osvětlení.  V 
roce 2009, 2010 proběhly částečné opravy asfaltových povrchů v několika ulicích MPZ. 
V roce 2011 byla zahájena revitalizace veřejných ploch a obnova infrastruktury na nám. 
Míru a v ulicích Masarykově, části Jatecké a Na Skaličkách, která byla dokončena na v 
květnu 2012 (rekonstrukce celé ulice Na Skaličkách pak byla dokončena v roce 2014). 
V rámci akce došlo i k restaurování barokního sousoší p. Marie na náměstí míru a dále 
byl přesunut na vhodnější místo a restaurován pomník Mistra Jana Husa. V centru 
města byl kompletně vyměněn mobiliář a veřejné osvětlení.  
Tato zatím největší investiční akce v MPZ měla za cíl plně rehabilitovat historické 
povrchy veřejných prostranství (po předcházející kompletní obnově inženýrských sítí). 
V roce 2012 město připravilo studii regenerace další části historického jádra - ulice 
Mělnické. Na základě této studie byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro 
územní rozhodnutí. V letošním roce bylo vydáno stavební povolení a právě probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele prací, předpoklad realizace 2018.  
V letech 2006-10 došlo k opravám všech drobných sakrálních staveb a pomníků na 
území MPZ. V roce 2014 byla také dokončena rekonstrukce ulice Na Skaličkách (opět 
včetně mobiliáře a osvětlení). 
V roce 2014 začala také dlouho připravovaná komplexní rekonstrukce ulice Boleslavské 
- pokračování průtahu II/256 z náměstí Míru, jejíž část je v MPZ. V minulých letech již 
byla v této ulici rekonstruována síťová infrastruktura (vodovod, kabely NN, VO a MR), 
nyní přišly na řadu povrchy a výsadba zeleně. Rekonstrukce ulice byla dokončena 
kolaudací v lednu 2015. 
 
V roce 2015 došlo k rekonstrukci ulice Jezerní. Jedná se o ulici, která dotváří typicky 
charakteristický vzhled památky Městské lázně Mšeno.  
 
 V těsném sousedství MPZ směrem na severozápad je situován lesopark Debř, který 
sloužil a slouží ke klidným procházkám obyvatel Mšena, k oddechu – je vybaven 
lavičkami, je tam místní „rarita“ – altán Muchomůrka – ten byl v roce 2010 obnoven. 
Uvažujeme o rekonstrukci celého lesoparku, v roce 2011 proběhla oprava vodoteče 
a cesty a příští rok plánujeme opravu zmenšeniny hradu Kokořína. V lesoparku bylo 
vystavěno v 60. letech minulého století i letní divadlo, bohužel, nebylo udržované a z 
důvodu bezpečnosti muselo být v roce 2003 zdemolováno. V současné době je divadlo 
částečně obnoveno, a to díky spolupráci města a Okrašlovacího spolku pro Mšeno a 
okolí. V letošním roce se zde dokonce událo i jedno divadelní představení. Lesopark 
Debř navazuje na areál Městských lázní Mšeno, který je obklopen udržovanou zelení, v 
roce 2009 proběhlo zpracování studie rekonstrukce exteriéru městských lázní. Studie 
podrobně mapuje vývoj exteriéru a obsahuje i budoucí návrhy ke zlepšení exteriéru 
lázní. 
 
V sousedství MPZ je i park před základní školou (navržena k prohlášení), který byl 
v letech 2011-12 komplexně rekonstruován. 
 
Dlouhodobě probíhají práce na obnově veřejného osvětlení v zóně, obnovuje se 
kabeláž i stožáry a svítidla. V uplynulém roce bylo vyměněno 30 lamp v ulicích 
Cinibulkova, Žižkova, Tyršova a Komenského a připravena nová kabeláž v dalších 4 
ulicích. 
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V letošním roce byla dokončena rozsáhlá akce, která výrazně pozitivně proměnila 
veřejná prostranství, jedná se o komplexní rekonstrukci ulice Mělnické a přilehlých 
ploch (bývalé Václavské nám.).  

 
 
 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, které 
byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Pro úpravu vzhledu parčíku a celého náměstí Míru a ulice Masarykovy byla v roce 2009 
dokončena architektonická studie. Do připomínkování byla zapojena veřejnost 
(zveřejněno na stránkách města, v Mšenských novinách, plány byly vystaveny i na sále 
na radnici, byla vyhlášena anketa). V této souvislosti byly rozšířeny plochy veřejné 
zeleně v MPZ, a to na nám. Míru a dále došlo k rozšíření veřejné zeleně v ulici 
Boleslavská v rámci rekonstrukce ulice. Hustota zástavby v MPZ umožňuje realizovat 
jen malé plochy veřejné zeleně. V rámci dokumentace k územnímu plánu pro město 
Mšeno z roku 1998 (a nyní i z roku 2014) bylo vypracováno možné řešení, a to výsadba 
alejových stromů v ulicích a při komunikacích a na to právě navazuje výše uvedená 
architektonická studie. V letech 2001-2003 byla realizována výstavba biologické ČOV a 
s ní i doplnění stokové sítě ve městě a výstavba čerpací stanice, tato akce byla 
dokončena v roce 2003. V roce 2012 jsme připravili projekt dalšího rozšíření stokové 
sítě ve městě (v sousedství MPZ). 
Negativní vliv na objekty v MPZ mají vysoké emise ze spalování tuhých paliv ve městě 
(není a nebude tu zemní plyn). Situaci se snaží město řešit, již několik let funguje 
městský dotační program pro občany na modernizaci topného systému. Podpora se 
týká náhrad klasických uhelných kotlů a kotlů na spalování LTO. V roce 2012 byla 
dokončena akce "Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno", spojená s výměnou 
tepelného zdroje - přechod z uhlí na biomasu. Po realizaci došlo k významnému 
poklesu emisí z tohoto dříve největšího zdroje znečištění ve městě. V trendu snižování 
energetické náročnosti v objektech města se také pokračovalo i v roce 2013. Byla  
dokončena akce "Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno", v rámci které došlo také 
k výměně zdroje tepla a tím snížení emisí. V roce 2014 byly zahájeny práce na 
"Snížení energetické náročnosti Domova seniorů Mšeno", "Snížení energetické 
náročnosti multifunkčního objektu čp. 31 ve Mšeně" a „Snížení energetické náročnosti 
budovy TJ Sokol“, které byly dokončeny v roce 2015. 
Významným počinem v uplynulých letech bylo obnovení Okrašlovacího spolku pro 
Mšeno a okolí, s nímž město úzce spolupracuje. Spolek pořádá výstavy historických 
fotografií (které jsou inspirací při regeneraci v MPZ), ve spolupráci s městem obnovuje 
zaniklé cesty, aleje a studánky. Také provádí výsadby a dosadby alejí. 

 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 
v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 
         Technická infrastruktura v MPZ je tvořena z rozvodů  vodovodního řadu, kanalizační 

sítě, elektrického vedení a telefonního vedení. Většina rozvodů je však již staršího 
data, zvláště vodovodní řad, u kterého je průměrné stáří 70 let od pokládky rozvodů. 
Nové rozvody technické infrastruktury v rámci MPZ jsou v ulicích Karlova a Zahradní 
(rekonstrukce v roce 2006). V roce 2011 byla zahájena revitalizace nám. Míru, 
Boleslavské ulice, Masarykovy ulice a ulice Na Skaličkách, na celém projektu 
pracovalo město společně s vlastníkem komunikací Středočeským krajem, který 
provedl rekonstrukci vozovky, dále s Vodárnami Kladno - Mělník, a. s., které provedly 
rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace. V rámci tohoto velkého projektu město 
financovalo revitalizaci zeleně na nám. Míru, části povrchů na nám. Míru a novou zeleň 
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v ulici Masarykova. Zeleň v ulicích nám. Míru a Masarykova byla osázena v roce 2012, 
zeleň v Boleslavské ulici byla osázena v roce 2014. V roce 2010 proběhla výměna 
vodovodního řadu v ulici Na Skaličkách, v r. 2012 byla ulice předlážděna. Ve všech 
výše jmenovaných ulicích byla v letech 2011-12 provedena rekonstrukce veřejného 
osvětlení (kabeláž i lampy) a místního rozhlasu a položeny chráničky pro budoucí 
rekonstrukci sítí NN. Zároveň byly položeny chráničky pro budoucí optickou datovou 
síť. V roce 2010 proběhla výměna a uložení do země sítí NN fy ČEZ v Jatecké ulici, 
spojeno s rekonstrukcí vedení rozhlasu a osvětlení. V roce 2015 proběhla rekonstrukce 
vedení NN, VO a MR v ulicích Cinibulkova, Žižkova, Tyršova, Komenského a Mělnická 
– kabely se nově uložily do země. V ulicích Cinibulkova, Žižkova, Tyršova a Zahradní 
proběhla v loňském roce rekonstrukce veřejného osvětlení. V letošním roce se 
pokračuje v ulici Mělnická. Výměna vedení proběhla také v ulicích Palackého, Pod 
javorem a Husově. V příštím roce dojde k podobné rekonstrukci v dalších ulicích.  

 Byla ukončena komplexní rekonstrukce ulice Mělnické (průtah II/273) ve spolupráci se 
Středočeským krajem. V ulici byl vyměněn vodovodní řad a uloženy sítě NN do země.  

 Dá se tedy konstatovat, že probíhá komplexní postupná obnova infrastruktury města, 
která je naplánována i do dalších let. 

 
 
 
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.). 
 
D.1. Počet trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2009      1213    

  
  2019  1190 

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

 
Město Mšeno má své infocentrum, které sídlí v budově radnice na nám. Míru 1. Jeho 

otevírací doba je: 
 
duben, květen 
PÁ - NE 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:30 

červen 

ST – NE 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 
červenec, srpen 
PO - NE 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
září 
ST - NE 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:30 
říjen 
PÁ – NE 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 
Mimo otevírací dobu informace v podatelně v 1. patře. 
 

 Telefon: 315 693 040, E-mail 

    Návštěvníkům nabízí tyto služby: 
a) Koordinuje veškeré dění v oblasti turistického ruchu a v souvislosti s tím i v 

dalších oblastech (kultura, sport apod.).  
b) Shromažďuje podklady o turistických cílech v okolí, dostupných službách a 

mailto:info@mestomseno.cz
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dalších akcích a aktivitách probíhajících v této oblasti.  
c) Podává turistům veškeré potřebné informace všemi formami: osobně, 

telefonicky, písemně i pomocí internetu.  
d) Provádí prodej upomínkových předmětů, regionálních publikací, map, 

turistických známek, pohledů apod.  
e) Spravuje internetové stránky města, provozuje veřejné internetové 

připojení.  
f) Zajišťuje distribuci propagačních materiálů organizací, které pořádají 

komerční akce, na výlepových plochách ve Mšeně.  
g) Připravuje podklady pro vydání propagačních materiálů, map, průvodců a 

upomínkových předmětů.  
h) Spolupracuje při shromažďování podkladů, přípravě i distribuci Mšenských 

novin.  
i) Samostatně pořádá kulturní a společenské akce - např. výstavy, koncerty aj. 

Sestavuje, aktualizuje a zveřejňuje kalendář akcí.  
j) Propaguje město a region na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, 

oborových workshopech a akcích pořádaných Czech Tourismem.  
 
 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 
 
V roce 2019 nebyla nově zpřístupněna veřejnosti žádná kulturní památka.   
 
D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, 

kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky 
v hodnoceném období). 

 
         Občanské vybavení je pro současně trvale žijící občany vcelku vyhovující, obchodní 

síť a zdravotnická zařízení slouží nejen občanům Mšena a jeho částí (Sedlec, 
Hradsko, Skramouš, Romanov, Brusné, Vojtěchov, Olešno, Ráj), ale i okolních obcí 
patřících do obvodu pověřeného úřadu Mšeno, ale i občanů z okresu Mladá Boleslav, 
např. Vrátno, Kluky, Katusice, Žebice, Boreč atd. Ubytovací a stravovací zařízení jsou 
však nevyhovující, je stále malá kapacita ubytování, hlavně ubytování vyšší kategorie 
chybí, nepostačující jsou i kapacity stravovacích zařízení. V oblasti kultury je snaha 
navázat na bohatou kulturní tradici, nejčastěji se jedná o divadelní představení 
a koncerty konané v místní sokolovně, ZŠ nebo na radnici i v kostele sv. Martina, či 
v českobratrském kostele. Významnou roli v kultuře hraje i smíšený pěvecký sbor 
Intermezzo. Pevnou součástí místní kultury je knihovna s veřejně přístupným 
internetem a Základní umělecká škola Mšeno, která je celorepublikově známá díky 
dílům svých žáků, tedy hlavně v oblasti výtvarné, a to účastí na výtvarných soutěžích 
nejen v ČR, ale i ve světě, o čemž svědčí mnohá ocenění. V roce 2011 došlo v této 
škole k rozšíření hudebního oboru, který nyní často obohacuje kulturní život ve městě 
svými koncerty. Hudební obor ZUŠ založil novou tradici - Folklórní festival, který se 
každé léto koná v areálu Městských lázní nebo na obnoveném náměstí. Domov 
seniorů Mšeno se zapojuje do kulturních akcí určených hlavně starším občanům 
(vystoupení lidových orchestrů, estrádních umělců, zájezdy do divadel apod.). Kino, 
bohužel, ve Mšeně zaniklo pro vysokou prodělečnost, to je ale problém i v jiných i 
větších městech. V posledních letech však TJ Sokol Mšeno pořádá pravidelně dva 
filmové festivaly outdoorových filmů v sokolovně. V roce 2005 bylo znovu otevřeno 
městské muzeum (pobočka Regionálního muzea v Mělníku). Muzeum je věnováno 
mšenským cechům a mšenským rodákům. Ve Mšeně již několik let funguje informační 
centrum umístěné na radnici v přízemí, je vybaveno veřejným internetem. Funguje 
však jen v sezoně, jeho funkci v mimo sezónní době přebírá podatelna MěÚ Mšeno, 
kde jsou k dispozici všechny propagační materiály z informačního centra. Vybavení 

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=17
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=1961&lang=cs
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=1961&lang=cs
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=35
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=35
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=5
http://czechtourism.cz/
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pro sportovní činnosti je na dobré úrovni, a to jak v sokolovně (pravidelná cvičení 
členů Sokola, dětí i dospělých) a na přilehlých multifunkčních kurtech a lezecké stěně, 
tak na plochodrážním stadionu (fotbal) a opět také v základní škole a nově i v Domově 
seniorů Mšeno.  Sportu se lze věnovat i v zařízeních v soukromém vlastnictví - 
tenisové kurty u hotelu a restaurace Zl. lev na nám. Míru. Ve spolupráci se základní 
školou připravilo město projekt multifunkčního sportovního hřiště přístupného pro 
veřejnost (za školou na školním hřišti) – 1. června 2011 bylo hřiště slavnostně 
předáno do užívání veřejnosti. Konají se na něm i regionální atletické závody školní 
mládeže "O pohár Máchova kraje". 

  Mšenské spolky i město pořádají různé sportovní i společenské akce – Mšenská 
padesátka (dálkový pochod – již 31 ročníků), plesy, turnaje, závody apod. Tradici mají 
motoristické soutěže –  terénní soutěže motocyklů (enduro). TJ Sokol Mšeno několik 
let pořádal Běh Terryho Foxe, od  roku 2009 se akce přejmenovala na Běh naděje a 
dále ve Mšeně pokračuje (v areálu Městských lázní). Sokol pořádá také 4 běžecké 
závody, volejbalové a nohejbalové turnaje a několik plesů. V letní sezóně město 
pořádá 2-3 hudební festivaly v areálu památkově chráněných Městských lázní.  

 Město Mšeno leží mezi městy Ml. Boleslav a Mělník. Dopravní obslužnost je zajištěna 
dopravou po železnici právě mezi těmito centry a autobusovou dopravou. 

 
D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  
Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 
na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  
Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 
včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy. 
Odkaz na příslušné webové stránky. 

 
         Na webových stránkách  města je umístěna fotodokumentace, jsou zde informace 

o MPZ v rubrice Město Mšeno - MPZ - obsáhlá informace včetně popisu, zdůvodnění 
proč MPZ Mšeno vznikla, včetně mapy MPZ, přehledu památkově chráněných 
nemovitostí, informací pro majitele památkových nemovitostí v MPZ. Ve stejné 
rubrice, ale v povinně zveřejňovaných informacích jsou v návodech na řešení 
životních situací, postupy, jak řešit v památkové zóně zásahy do komunikací nebo do 
nemovitostí, formuláře jsou zveřejněny v rubrice nazvané formuláře. Informace 
zveřejňujeme v Mšenských novinách (několik článků v průběhu několika let). 

  
 http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=228 
 
 Na stránkách města jsou také zveřejněny podrobné informace ohledně Fondu 

regenerace města. Fond regenerace města schválilo zastupitelstvo v únoru 
2014. Z tohoto fondu mohou majitelé nemovitostí v MPZ Mšeno čerpat dotace a 
půjčky na obnovu svých nemovitostí.  

 
E. Společenský život 
 
E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2019. 
 
 Pěvecký sbor Intermezzo                -  adventní koncerty v kostele sv. Martina 
                                                          - adventní koncerty v kostelech okolních obcí 
     - vystoupení v rámci akce „Rozsvěcení vánočního  
     stromu“ na náměstí  
                                                                       
 ZUŠ Mšeno                           - koncerty na sále radnice a na náměstí 
     - koncerty v Městských lázních 
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     - prezentace výtvarných děl v budově radnice 
     - účast ve výtvarných soutěžích s památkovou  
       tématikou 
     - vzdělávání s akcentem na kulturní dědictví 
 
 TJ Sokol Mšeno  - různé sportovní a kulturní akce v sokolovně na nám. 
       Míru a v areálu Městských lázní 
 
 Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí - obnoven v roce 2010, vycházky, sbírky a  
      výstavy dobových fotografií, obnova zaniklých 
      cest, alejí a studánek 
 
 Všechny  akce a spolky se prezentují zejména prostřednictvím internetových stránek 

města –  www.mseno.eu. 
 
 
E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 
 
         Městské lázně Mšeno – kulturní odpoledne při Běhu naděje, festival bluegrassu, folku  
         a country, kulturní akce Poslední koupání, folklórní festival, turistický         
 pochod Mšenská 50, Cyklotrek, běžecké závody. 
 
          
         Veřejné prostranství před budovou radnice na náměstí Míru - tradičně se zde od roku     
2007 pořádá "Živý betlém a vánoční jarmark" - vystupují zde děti všech mšenských škol. 
Vánoční jarmark se koná na veřejném prostranství před budovou radnice, kde žáci škol a 
další trhovci prodávají své výrobky s vánoční tématikou. Živý betlém se pořádal před 
kostelem sv. Martina, od roku 2012 na obnoveném náměstí Míru - spojeno s novou tradicí 
"Rozsvěcení vánočního stromu" (od roku 2014). 
 
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 
financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 
obnově památek v roce 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

          
            SK Mšeno – provoz restaurace v objektu Městských lázní. 
 
 Fa. Zabilanský – provoz prodejny ovoce a zeleniny v památkově chráněném objektu,  
 firma  objekt rekonstruuje.      
 
 
F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a v kolika 

případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  Počet      

akcí 
Kč 

(tis.) Poznámka 
Celkem na území obce /města 8 531  
Z toho na území MPR nebo MPZ 8 531  
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ) 

2 120  

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

 1,39 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 
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konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.)  
III. etapa obnovy fasády kostela sv. Martina 462  
obnova dveří -    sokolovna 26  
obnova bazénu Městských lázní Mšeno 155  
   
   

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

Akce Kč (tis.) Zdroj  
    
    
    
    
 
 
G. Koncepční příprava regenerace 
 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/. 

 
Územní plán města  - byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2014, na základě usnesení 
zastupitelstva č. 10 ze dne 2.4.2014. Nabytí účinnosti: 7.5.2014.   
 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 
MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 
rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 
Regulační plán není zpracován. 
 

 

G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 
 
          Program regenerace - aktualizace odsouhlasena zastupitelstvem dne 19.12.2013, 

30.3.2015, 23.3.2016 a 26.9.2018.        
 

 

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 
schválení). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 
 
         Strategický rozvojový plán města Mšena na roky 2014 - 2019. Plán byl vypracován 

formou komunitního plánování, je pravidelně aktualizován a hodnoceno jeho plnění s 
veřejností. V prosinci 2013 byl schválen zastupitelstvem. V letošním roce byl 
vypracován a odsouhlasen nový plán na roky 2020 – 2025. 

 
 Strategický plán Leader - LAG Podralsko.  
 
 

 

 
 
 
H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu obyvatel, 
návštěvníků, podnikatelů, atp.  
 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 
a) na obnovu kulturních památek,  
b) na opravu nepamátkových objektů. 

 
 
Myslím, že lze konstatovat, že vývoj za poslední roky lze v rámci MPZ i celého města 
označit za pozitivní, stejně jako úroveň spolupráce města s orgány památkové péče. 
Několikaletá koncepční regenerace území přinesla své plody, což bylo oceněno i v 
předminulém ročníku soutěže. 
 
V letošním roce byly ukončeny stavební práce na revitalizaci veřejných prostranství v úseku 
Mělnické ulice (průtah II/273). Jednalo se o rozsáhlou akci, která se prováděla ve spolupráci 
se  Středočeským krajem. Realizace této akce byla dalším významných příspěvkem k 
rehabilitaci hodnot v MPZ a vytvoříla podmínky pro přípravu rekonstrukcí navazujících 
místních komunikací v zóně. Slabinou nadcházejících let bude absence dotací z EU na 
podobné projekty, dá se tedy čekat, že proces obnovy (zejména komunikací) se rapidně 
zpomalí. 
 
Pozitivní výsledky nese také pátý rok fungování městského programu regenerace, s jehož 
přispěním bylo obnoveno již několik fasád a střech a mnoho výplní otvorů, což přispívá k 
lepšímu vzhledu MPZ. Tento fond přispívá většinou na obnovu nepamátkových objektů v 
MPZ, ale také na památkové mimo MPZ. S pokračováním fondu počítá i rozpočet města na 
rok 2020. 
 
Martin Mach 
starosta 
 
 
 
Schválil    Ing. Martin Mach, starosta  Datum      15.12. 2019           

 

Podpis      ……………………… 
 

Doplňující informace 
 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 
památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   
 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 
MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

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

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

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2019. Přihlášku zašlete v elektronické 
podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

mailto:info@shscms.cz
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- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 
rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 
- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 
 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 
 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 
každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 
- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 
nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2019. 

 
-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí Španělského sálu při 

slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  
banneru hradí soutěžní město/obec.  

 


