MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018

Bod programu:

18

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy; Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Marek Kuchta, Vojtěch Bušina, Barbora Kaštovská

Název bodu:

Program regenerace městské památkové zóny

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
obsah Programu regenerace Městské památkové zóny Hranice 2018
2. schvaluje/neschvaluje
Program regenerace Městské památkové zóny Hranice 2018
T: 20. 12. 2018
O: Ing. arch. M. Kuchta

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 16/2018 – RM 1 ze dne 8. 11. 2018

Důvodová zpráva:
Program regenerace Městské památkové zóny Hranice je soubor účelově zaměřených
veřejně prospěšných opatření směřujících k záchraně a cílevědomé regeneraci historicky
nejcennější části města, Městské památkové zóny Hranice (MPZ Hranice). Program je také
cenným koncepčním materiálem pro zachování historických, architektonických a
urbanistických hodnot při budoucích obnovách a úpravách na území MPZ Hranice a
navazujícím okolí.
Tento program je zpracováván městem Hranice na jednotlivá období již od roku 1994, kdy
město poprvé začalo čerpat dotace na kulturní památky nacházející se v MPZ Hranice z
rozpočtu Ministerstva kultury ČR (MK ČR). Získání těchto dotací je podmíněno mimo jiné i
existencí funkčního programu regenerace MPZ pro dané období, zpracovaným dle Usnesení
Vlády České republiky č. 209 z 25. 3. 1992 a schváleným zastupitelstvem města.
V loňském roce skončila platnost předchozí verze Programu regenerace MPZ Hranice,
zpracované pro období 2011–2017, proto byla v letošním roce zpracována aktualizace na
období 2018–2024. (Na základě usnesení rady města č. 2318/2018 z 15. 5. 2018).
Díky zpracované a schválené aktualizaci Programu regenerace MPZ Hranice bude moci
město žádat o dotace ze státního rozpočtu na obnovu kulturních památek a objektů (nejsoucí
kulturní památkou v majetku města) rozprostírajících se v MPZ Hranice, konkrétně z
dotačního titulu Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón České republiky.
Dále aktualizace Programu regenerace MPZ Hranice slouží jako podklad pro přípravu
návazných koncepčních dokumentů a investičních akcí v historickém jádru města a
bezprostředně souvisejících oblastech. Programu regenerace MPZ Hranice má doporučující
charakter.
Aktualizace Programu regenerace byla zpracovávána Ing. arch. Evou Starou z kanceláře
Ateliér S2 ve spolupráci s Odborem rozvoje města (ORM), Odboru školství, kultury a
tělovýchovy (OŠKT) a Komisí pro regeneraci městské památkové zóny a památky Rady
města Hranice.
Rada města Hranice po projednání doporučuje zastupitelstvu města svým usnesením
16/2018 – RM 1 z 8. 11. 2018 předložený materiál schválit.
Vzhledem k rozsahu Programu regenerace MPZ Hranice byl tento dokument umístěn na
městský server. Adresa pro stažení Vám bude zaslána e-mailem. Případně jej lze získat v
PDF formátu na sekretariátu (kancelář č. 226 v prvním patře městského úřadu).
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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