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I. ÚVOD 
 
 Olomouc (cca 100 tisíc obyvatel) patří mezi nejvýznamnější městská centra 
v České republice. Vzhledem k bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a 
řemeslným tradicím, ale především díky své centrální poloze,  byla vždy atraktivním 
místem pro turisty, obchodníky a podnikatele. První písemný doklad o Olomouci je 
z roku 1055 a svým historickým vývojem a postavením je Olomouc srovnatelná 
pouze s hlavním městem Prahou. Je také největší památkovou rezervací na Moravě 
a po Praze druhou největší památkovou rezervací v České republice. Chráněn je 
nejen velmi rozsáhlý soubor historických architektonicky a umělecky významných 
objektů, ale i vzácně zachovaný půdorys a panorama středověkého města (MPR 
Olomouc). Ojedinělé sousoší Sloupu Nejsvětější Trojice je od roku 2000 zapsáno v 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
 
 
Olomouc je sídlem organizací regionálního i celostátního významu, jako například: 
 

   Okresního, Krajského a Vrchního soudu 
   Okresního, Krajského a Vrchního státního zastupitelství 
   Univerzity Palackého 
   Arcibiskupa a Metropolity moravského 
   Velitelství společných sil  Armády ČR 

   Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy 
   Agrární komory České republiky 
   Krajského úřadu Olomouckého kraje  
   a dalších 
 
 Olomoucký kraj má výhodné strategické umístění v centru Evropy. Leží na 
křižovatce dálkových tras, např. Vídeň – Varšava. Z pohledu hospodářského růstu 
má všechna klíčová odvětví průmyslu: zemědělsko-potravinářský, lehký strojírenský 
průmysl a zpracování kovů, stavebnictví. Postupně zde narůstá nabídka v oblasti 
cestovního ruchu, finančních služeb a obchodu. 
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II.  ROZBOR STAVU  
 – PŘEHLED MINULÝCH ETAP PROGRAMU REGENERACE 
 
CÍLE I. ETAPY PROGRAMU REGENERACE Z R. 1995 
 

Jednalo se o regeneraci MPR ve všech jejích složkách, tedy o obnovu 
stavební podstaty domů, revitalizaci jejich funkcí, zhodnocení a restaurování 
památkových prvků, modernizaci technického vybavení domů, zajištění dlouhodobé 
životnosti podzemních inženýrských sítí jejich rekonstrukcí či výměnou, vytvoření 
optimálního architektonického výrazu veřejných prostranství náměstí a ulic jejich 
vhodnou výdlažbou, veřejným a slavnostním osvětlením, zelení včetně ostatních 
výtvarných a funkčních doplňků. 

 
Etapa řešila území Horního a Dolního náměstí včetně okolních domů s důrazem na: 
 

• opravu inženýrských sítí, 
• řešení dopravního systému, 
• výstavbu nového veřejného osvětlení a ozvučení (místním) rozhlasem, 
• úpravu povrchu obou náměstí – předláždění, ev. novou dlažbu, 
• řešení prvků městské architektury, 
• vybudování orientačního systému a vytipování vyhlídkových tras, 
• zvýšení kapacity veřejně přístupných WC, 
• rekonstrukci domů podle finančních možností majitelů s využitím volných 

prostor a zhodnocení současného využití domů, 
• restaurování kašen a sousoší, 
• řešení zeleně, 
• možnost využití části Dolního náměstí jako příležitostného tržiště, 
• rekonstrukci městských hradeb. 
 
 

CÍLE II. ETAPY PROGRAMU REGENERACE Z R. 1997 
 

Hlavním cílem Programu regenerace bylo stát se účinným nástrojem pro 
revitalizaci – znovuoživení historického jádra. Prvním krokem měla být obnova 
objektů, které jsou v  havarijním stavu, nevyužívané nebo využívané nevhodným 
způsobem. Součástí bylo hledání takových způsobů využití, které by přineslo 
návratnost vynaložených prostředků a které by bylo v souladu s veřejnými zájmy.  
 
 
CÍLE AKTUALIZACE Z R. 1998 
 

Cílem byla regenerace  veřejných prostor – ulic, náměstí tak, aby jejich 
důstojnou úpravou byly podporovány městotvorné funkce jak z hlediska 
urbanistických předpokladů, tak z hlediska jejich naplňování v denním životě města, 
jeho obyvatel a návštěvníků.  
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Úkoly města stanovené aktualizací Programu regenerace v roce 1998: 
  

• Regenerace veřejných prostor s ohledem na přístupnost a propojení 
jednotlivých prostor, podpora drobného podnikání, maloobchodní sítě a sítě 
služeb v centru města. 

• Podpora soukromým majitelům objektů v MPR při stavební obnově. 
• Dopravní politika – průjezdnost, řešení kolize pěších tras a automobilové 

dopravy, parkování. 
• Podpora pěšího provozu a cyklistické dopravy – pěší zóny, cyklistické stezky, 

úschovny kol. 
 
ANALÝZA  ÚČINNOSTI PŘEDCHOZÍCH PROGRAMŮ REGENERACE : 
 
STUPEŇ DOKONČENÍ AKCÍ 
 
 
 Z celkového počtu 27 plánovaných akcí Programu regenerace I. etapy z r. 
1995 bylo tehdy 10 akcí dokončeno, 7 akcí probíhalo, u 2 akcí byl připraven projekt 
a  6 akcí nebylo započato. 
 
 Z celkového počtu 24 plánovaných akcí Programu regenerace II. etapy z r. 
1997, z toho 7 akcí přecházelo z  I. etapy, bylo tehdy 7 akcí  dokončeno (3 z I. 
etapy), 5 akcí probíhalo (3 z I. etapy), u 6 akcí byly připraveny projekty a 5 akcí 
nebylo započato. 
 
 Z celkového počtu 21 plánovaných akcí Aktualizace Programu regenerace II. 
etapy z r. 1998 bylo v roce 2000  7 akcí dokončeno, 4 akce probíhaly, u jedné akce 
byl projekt a 8 akcí nebylo započato. 
 
 Program regenerace v roce 2000 sledoval 114 akcí (v tom 61 památkově 
chráněných objektů), z čehož 33 akcí (v tom 23 památkových objektů) probíhalo. 
 
 
Stav v roce 2003: 

 
 Z  předcházejících etap Programu regenerace bylo dokončeno 77 akcí (v tom 
58 památkových domů), probíhá celkem 105 akcí (v tom 80 památkově chráněných 
objektů), 115 akcí je nutno zahájit. (v tom 55 památkových budov nebo objektů 
navržených na zápis). 
 
 
Stav v roce 2008: 
 

V letech 2003 až 2008 bylo v rámci programu regenerace dokončeno celkem 
cca 120 akcí, z toho 76 památkově chráněných objektů bylo podporováno 
příspěvkem z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR za finančního přispění 
města Olomouce.  
 Přehled rekonstruovaných budov se státní dotací v uvedeném období je 
uveden v grafické části (výkres 6a).  
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Stav v roce 2012: 
 

V letech 2009 až 2012 bylo v rámci programu regenerace dokončeno celkem 
cca 90 akcí, přičemž 25 památkově chráněných objektů bylo podporováno 
příspěvkem z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR za finančního přispění 
města Olomouce. Z toho pět objektů bylo dotováno ve dvou či třech ročních cyklech.  
 Přehled rekonstruovaných budov se státní dotací v uvedeném období je 
uveden v grafické části (výkres 6b).  
 
 
 
III. VIZE – CÍLE ROZVOJE A OCHRANY MĚSTA A MPR 
 
CÍLE PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA – VÝBĚR CÍLŮ 
 
Samospráva a občanská společnost 

• Podpora dobrovolných občanských sdružení, spolků, nadací, profesních 
sdružení a obecně prospěšných společností, a to v oblasti organizační, 
technické i finanční. 

 
Hospodářský rozvoj a zaměstnanost   

• Marketing ve vztahu k investorům. 
• Partnerství s  Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, Okresní 

hospodářskou komorou, úřadem práce a univerzitou. 
• Zainvestování rozvojových ploch, včetně výkupu pozemků. 
• Stimuly pro zaměstnanost absolventů škol. 
• Rozvoj informačních a komunikačních technologií. 
• Příprava pilotních projektů k možnosti čerpání strukturálních fondů 

Evropské unie. 
• Fond hospodářského rozvoje města, jehož příjmem bude podíl z výnosu 

z prodeje městského majetku. 
 
Majetek a finance 

• Průběžné aktualizování inventarizace současného majetku města. 
• Harmonogram transformace příspěvkových organizací města.  
• Širší zveřejňování záměrů prodeje a pronájmů městského majetku. 
• Preference prorůstových výdajů rozpočtu. 
• Dlouhodobý plán investičních akcí, který bude přihlížet k prioritám KMČ – 

Registr investičních akcí města Olomouce. 
 

Bydlení 
• Proběhla privatizace bytového fondu. 
• Průběžné aktualizování přehledů bytového fondu, který zůstane v majetku 

města (seznam). 
• Podpora výstavby rodinných a jiných obytných domů zajištěním nabídky 

vhodných stavebních pozemků. 
• Preference použití nájemného na správu, údržbu, opravy, rekonstrukce a 

rozvoj bydlení. 
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• Proběhla transformace správy domovního fondu na obchodní společnost 
nebo na nevýdělečnou bytovou společnost. 

• Rozšíření poradenské činnosti v oblasti úspor tepla a ekologického 
poradenství. 

 
Bezpečnost 

• Rozšíření programů pro využití volného času mládeže. 
• Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení,  
• instalace bezpečnostních kamer v historickém centru města 
• Zřízení nových policejních pracovišť 

 
Architektura a urbanismus 

• Realizace dětských hřišť, sportovišť pro mládež a odpočinkových míst pro 
seniory na vhodných plochách. 

• Urbanistické dořešení veřejných prostor historického jádra a navazujících 
lokalit – připravuje se rekonstrukce Dolního náměstí, Uhelné ulice, 
probíhá obnova prostoru v severní části MPR (1. máje – Denisova – 
Pekařská – 8.května) a pokračují úpravy stávajících a budování nových 
sportovních areálů na severozápadním okraji MPR Olomouc. 

 
Životní prostředí 

• Regulace rozvoje velkoplošného maloobchodního prodeje v zájmu 
minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. 

• Formulace a postupná realizace koncepce hospodaření s odpady. 
• Postupné doplňování veřejné zeleně, zahájení procesu obnovy městských 

parků a významných krajinných areálů na území města – připravuje se 
radikální obnova hlavní aleje ve Smetanových sadech. Je zpracován 
materiál Malé rekreační plochy, je připravena obnova Bezručových sadů. 

• Rehabilitace a revitalizace vodních toků, vodních ploch  a souvisejících 
ekosystémů ve městě – okolí řeky Moravy od Bristolu po Kojenecký ústav 
včetně Mlýnského náhonu v rámci protipovodňových úprav je projektově 
připravena. 

 
Doprava 

• Proběhly rekonstrukce tramvajové trati a vozovky na Třídě Míru a v ulicích 
Pekařská a Denisova. Investičně je připravena rekonstrukce navazujících 
ulic 1. máje a 8. května. 

• Systematické opravy nejvíce poškozených komunikací. 
• Doplnění systému parkování záchytnými a hlídanými parkovišti. 
• Hledání cest k omezení nárůstu individuální automobilové dopravy. 
• Ve spolupráci s Policií důraz na ochranu chodců a cyklistů. 
• Rozšíření cyklistických komunikací. 
• Rekonstrukce zastávek MHD a doplňování sítě komunikací pro pěší. 

 
Památková péče a cestovní ruch 
 Rada města Olomouce je si vědoma, že památkové bohatství Olomouce je 
pro oblast turistického ruchu ve městě nejvýznamnější devizou. Město bude usilovat 
o zachování integrity Olomouce jako historického sídla a rovněž v rámci péče o 
památky zajišťovat jeho průběžné zhodnocování. 
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• Úsilí o zápis nejvzácnějších olomouckých památek do Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo naplněno v roce 2000 zápisem 
Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. 

• Podpora trendu oživení mezinárodních i celostátních výstav v areálu 
výstaviště Flora. 

• Řešení situace chátrajících památkově chráněných objektů v majetku města 
v rámci Programu regenerace MPR – Dnes (2008) je aktuální např. postupná 
oprava historických hradeb, obnova Terezské brány, rekonstrukce Knihovny 
města Olomouce na náměstí Republiky a obnova dvorních fasád ZŠ 
„Komenium“ na ul. 8. května. Průběžně jsou podporovány i práce na obnově 
objektů ve vlastnictví soukromých vlastníků (např. vila Primavesi) a církví. 

• Byl dopracován generel osvětlení a městského mobiliáře v historickém jádru 
– viz. Veřejná prostranství, ÚMO srpen 1998.  

• Byl zpracován (r.2003) generel předzahrádek restauračních provozů.(v roce 
2012) aktualizace 

• Propagace i organizace kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí v rámci 
programu oživení cestovního ruchu. 

• Rozšíření spektra prezentace města, mj. o pořádání informativních seminářů 
v oblasti cestovního ruchu a prezentací pro média včetně zahraničních. 

• Průběžné vydávání komplexních informačních materiálů o památkách, 
zajímavostech, kulturních akcích a službách v regionu, včetně dostatečné 
prezentace těchto informací na internetových stránkách. 

• Pokračování realizace orientačního a informačního systému. 
• Zřízení turistických stezek na území města s návazností na jeho okolí. 

 
 
Školství 

• Zvýraznění podílu akademické obce a dalších odborných institucí na řešení 
problémů města. 
• Podpora zřizování soukromých vysokých škol. 

 
 
 
Sociální oblast  
Vytvoření sítě dostupných, dostatečných a kvalifikovaných sociálních služeb na 
území města Olomouce. 

• Výstavba domů s pečovatelskou službou. 
• Zvýšení počtu bezbariérových bytů. 
• Usilovat o realizaci Sociálního programu města Olomouce. 
• Odstraňování všech bariér, které znemožňují rovnocenné soužití občanů 

s handicapem s ostatními občany (program „Bezbariérová Olomouc“). 
• Pokračování v programu prevence sociální patologie a prevence 

kriminality „Naše město“. 
 
 
Kultura, sport a volný čas 
Úsilí o znovunabytí role tradičního moravského kulturního centra. Zpracování 
kulturní koncepce města. 

• Podpora aktivit studentů a mladých v oblasti kultury a sportu. 
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• Zpřístupnění sportovních areálů škol pro veřejnost. 
• Vyčlenění prostředků na tradiční a osvědčené akce (Mezinárodní 

varhanní festival, Olomoucké kulturní léto, Olomoucké benefice, Podzimní 
festival duchovní hudby apod.). Ostatní akce budou podporovány formou 
grantové soutěže, která bude mít za úkol především zvýšit pestrost 
nabídky, podpořit tvůrčí svobodu a umožnit start nových zajímavých 
aktivit. 

• Zapojení města do systému spolupráce s ostatními obcemi u nás i 
v zahraničí na poli kultury, zejména v oblasti výměn (např. výstavy, 
přednášky, vystoupení divadelních souborů apod.).  

 
 
 
 
 
CÍLE HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE – VÝBĚR OPATŘENÍ 
 

1. Vytvořit trvalé partnerství mezi městem, obcemi, podnikateli a institucemi 
tak, aby se zajistila efektivní vzájemná spolupráce na podporu 
hospodářského rozvoje Olomouce a mikroregionu.  

 Pravidla a postupy města týkající se podnikání a nakládání 
s nemovitostmi. 

• Pobídky pro investory (ve vazbě na připravovaná pravidla obecních 
daní). 

• Systém informovanosti a pravidel pro nakládání s nemovitostmi města. 
 
 
2. Aktivně působit na vytváření podnikatelského prostředí s důrazem na 

podporu středního podnikání a transfer výsledků vědy a výzkumu. 
  
 Stav v roce 2012: 

 Podnikatelský inkubátor vznikl společně s novou infrastrukturou zóny v rámci 
partnerského projektu města a UP dotovaného z Phare 2003 a olomoucká 
univerzita jej úspěšně provozuje jako součást Vědeckotechnického parku 
(VTP) UP. V současné době je ve VTP 29 firem. Blok „A“ o podlažní ploše 
1.707 m2 je pronajat ze 100%, Blok „B“ o podlažní ploše 1.040,- m2 z 90%. 
Ve sdílené (virtuální) kanceláři je 13 firem. Vzhledem k tomu, že o pronájmy 
se zajímají další vznikající firmy, připravuje se v současné době výstavba 2. 
podnikatelského inkubátoru – Bloku „C“. Financování uvedeného bloku „C“ 
využívá evropské fondy (Program Prosperita) se spolufinancováním ze strany 
UP. UP rovněž jedná o příspěvku Olomouckého kraje a SmOl. Mělo by se 
jednat o cca 1.400 m2 nájemních prostor, celkem by budovy A+B+C VTP do 
budoucna představovaly cca 4.200 m2, což by mohlo postupně vést 
k ekonomické samostatnosti VTP. 

 Akademický senát UP schválil záměr budovy C VTP jako součást generelu 
rozvoje UP do roku 2015. 
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3. Vytvořit a zavést marketingový plán podporující hospodářský rozvoj města 

Olomouce jako regionálního centra. 
 Koordinace marketingových materiálů, nabídek města a realitních 

kanceláří. 
 Internetová a multimediální prezentace města pro investory. 
 Nabídková dokumentace rozvojových příležitostí města (rozvojové 

plochy, nemovitosti) na základě schválené ÚPD. 
 Účast města na veletrzích nemovitostí. 
 Zpracování a průběžná aktualizace Programu regenerace MPR 

Olomouc ve vazbě na rozvojové dokumenty města, strategii rozvoje 
mikroregionu,  na regionální rozvojové dokumenty a pilotní projekty. 

 
 

4. Zavést systém přípravy a nabídky infrastrukturou vybavených pozemků a 
objektů pro rozvoj podnikání s důrazem na nové výrobní kapacity a 
služby. 

 Vytvoření majetkoprávní databáze nabídky pozemků a budov ve 
městě. 

 Zpracování pravidel pro vytvoření fondu, jehož příjmem bude podíl 
z výnosu prodeje městského majetku, pro investice do nákupu 
pozemků a jejich zainvestování infrastrukturou. 

 
 
5. Vytvoření podmínek pro efektivní přípravu projektů pro možnost získání 

prostředků z mimorozpočtových zdrojů. 
 Zajištění komplexního přehledu o systému dotací, grantů a 

vyhlašovaných programů. 
 Zajištění koordinace a garance přípravy projektů z evropských fondů. 
 Ověřování a zajišťování možností spolufinancování projektů ze strany 

finančních institucí. 
 
 
 
PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA OBDOBÍ 2008 – 2013: 
 
V měsících srpnu  2007 až únoru  2008 proběhla aktualizace konceptu, který se 
nyní nazývá  „ Program rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008 
– 2013“. Materiál navazuje na původní „Koncept rozvoje CR na období 1998-2008“.  

 
 Připravuje se aktualizace uvedeného dokumentu (PROGRAM ROZVOJE 

CESTOVNÍHO RUCHU OK 2014 – 2016), která bude podobně jako původní 
materiál sestávat ze tří kapitol:  
 Akční plán 
 Návrhová část 
 Analytická část 
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Na základě závěrů z analytické a syntetické části dokumentu byla zpracována 
návrhová část, ze které vycházejí následující  cíle a vize, jež se opírají o současný 
potenciál  města : 
 

Město Olomouc jako dobře dostupná, bezpečná a kvalitně řízená destinace 
národního a mezinárodního cestovního ruchu, charakteristická: 
 

• komplexní nabídkou, vstřícností a profesionalitou poskytovatelů  služeb 
• celoročním aktivním cestovním ruchem, vycházejícím zejména z městské, 

kulturní,  poznávací, kongresové turistiky 
• bohatou provázanou nabídkou poznávacích, sakrálních, incentivních 

produktů 
 
Definice cílů: 
 
Pro naplnění vize stanovené pro rozvoj cestovního ruchu ve městě Olomouci 
je nutné stanovit globální a  specifické cíle v oblasti cestovního ruchu.  
 

Globální cíl 
 
- zlepšení dopravní dostupnosti, zkvalitnění veřejné i turistické infrastruktury, 

nabídky služeb, informovanosti, propagace a vzdělávání ve městě Olomouci, 
včetně zvýšení konkurenceschopnosti města v tuzemském i zahraničním 
měřítku.   

 

Specifické cíle cestovního ruchu: 
 
- zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a tím zvýšení atraktivnosti 

města 
- rozšíření stávající nabídky o programy a produkty v oblasti cestovního 

ruchu, které budou více provázané nabídkou poznávacích, sakrálních a 
incentivních produktů   

- zvýšení kvality a atraktivnosti stávajících  služeb v oblasti cestovního ruchu, a 
to prostřednictvím státního, tak i soukromém sektoru, rozšíření nabídky služeb 
pro návštěvníky města 

- příprava motivačních programů pro spolupráci  soukromého a veřejného 
sektoru v oblasti CR a zvyšování profesního rozvoje pracovníků v oblasti 
cestovního ruchu   

- zlepšení informovanosti a propagace města  v tuzemsku i zahraničí, jednotný 
a koordinovaný marketing statutárního  města Olomouce s dalšími 
organizacemi působícími v rámci Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu  

- rozvoj spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti CR 
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Strategické oblasti rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 
 
 
1. Infrastruktura cestovního ruchu –  veřejná i podnikatelská sféra  
2. Produktová nabídka  cestovního ruchu  
3. Služby v oblasti cestovního ruchu -  veřejná i podnikatelská sféra  
4. Rozvoj lidských zdrojů  
5. Marketing a propagace  
6. Organizace cestovního ruchu 
 
 
 
 
ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ V SOUVISLOSTI S MPR 
 
Olomouc centrum – tržnice – dvě plochy 9 445 m2 a 11 650 m2 ve vlastnictví 
města, v sousedství MPR a pěší zóny při třídě Svobody, Aksamitova, Kateřinská, 
Vídeňská. Území je určeno k výstavbě polyfunkčních objektů pro obchod, 
administrativu a služby s integrací parkovacích kapacit. 
 Proběhla příprava vstupních regulačních podmínek pro kvalitní řešení, které 
však od potenciálních investorů dosud nebylo prezentováno. 
 
Olomouc – centrum jih – plocha cca 7 ha, v atraktivní poloze mezi historickým 
jádrem a hlavním nádražím v pěší dostupnosti do 15 min. mezi třídou Kosmonautů a 
řekou Moravou. V blízkosti jsou centrální instituce. Území je určeno pro výstavbu 
komerčních a administrativních objektů, menší část pro bydlení. 
 
 
 
 
 
CÍLE REGENERACE MPR 
 
• Trvalé zachování MPR jako přirozeného centra města. 
• Zvýšení kvality života, kvality životního prostředí a kvality působení 

kulturních hodnot prostředí v MPR. 
• Zachování bydlení jako nedílné a prioritní funkce MPR, zlepšení kvality 

bytového fondu. 
• Zvýšení turistické přitažlivosti MPR, zejména podporováním stavební 

obnovy památkových objektů a jejich vhodným funkčním využitím, 
podporou podnikatelských aktivit, zaměřených zejména na turistický 
ruch (ubytování, stravování, občerstvení apod.). 

• Dosažení vysoké estetické kvality MPR při obnově stavebních objektů a   
veřejných prostorů, ale i při zlepšování a dotváření prostředí (zeleň, 
vodní prvky, městský mobiliář apod.). 

• Zachování a zdůraznění jedinečného charakteru a identity prostředí 
MPR, genia loci a autenticity kulturních památek, zachování a rozvoj 
kulturních tradic.  
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• Dopravní regulace v MPR, včetně organizačních opatření, ale i mobilita k 
zabezpečení pohody bydlení, obchodu a turistického ruchu.  

• Příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji města úsporami vody, energií, 
primárních surovin, recyklací stavebního odpadu, péčí o čistotu 
ovzduší, prostranství a o pořádek, odpadovým hospodářstvím a 
vysokou efektivností vynakládaných prostředků v MPR.  

• Prosperita a bohatství obyvatel MPR rozvojem podnikání zejména 
v oblasti obchodu, služeb, vybavení pro obyvatele, cestovního ruchu, 
péče o prostředí, obnovy a údržby stavebního fondu, tradičního umění, 
řemesel a výroby,  místních a krajových specialit,  využitím místních a 
regionálních ekonomických podmínek a zapojením vysokoškolsky 
vzdělaných odborníků, s využitím poznatků výzkumu a vývoje. 

• Prezentace kulturních hodnot MPR –  trasy, výstavy, konference, 
sympozia, festivaly, tradiční trhy a informační systém. 

• Podchycení kvalit dalších typických území s historickou zástavbou 
bloků i mimo rámec MPR, na ostatním území Olomouce a jejich 
soustavná regenerace. 

• Péče o památky ve všech městských částech Olomouce. 
 
 
 
 
IV. SWOT ANALÝZA 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
 
• Nejrozsáhlejší  památková rezervace  na  Moravě, historické centrum Moravy, 

místo s doloženým patnáct století trvajícím nepřetržitým osídlením. 
• Po Praze druhá nejrozsáhlejší památková rezervace v České republice.       
• Zachovalá urbanistická historická struktura MPR, její vysoká kulturně 

historická a výtvarně estetická hodnota a velká četnost architektonických a 
ostatních nemovitých památek, představujících kulturní bohatství města 
nevyčíslitelné ceny. 

• Jedinečný charakter historického jádra, daný ve specifické terénní konfiguraci 
kompozicí nejdůležitějších památkových objektů a prostorů. 

• Specifický charakter rozmanitých městských prostorů – genius loci 
jednotlivých náměstí, ulic, uliček a zákoutí.  

• Čestný sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 součástí Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

• Předpoklady pro budoucí zachování kulturních tradic prostřednictvím vyššího 
vzdělání, osvěty a výchovy v rodině, město je sídlem arcibiskupství a 
vysokého školství. 

• Předpoklady pro zachování tradiční rodiny, rodinného soužití a rodinného 
bydlení. 

• Rozvinutá síť obchodů  a služeb soukromého sektoru jako předpoklad 
ekonomického rozvoje MPR a města Olomouce jako celku. 
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• Koncentrace státních a městských úřadů a jiných veřejných institucí 
posilujících význam MPR jako městského centra, město Olomouc je přirozené 
společenské, kulturní a politické centrum regionu (od 1. 1. 2000 centrem 
olomouckého kraje), je centrem zemědělské oblasti a navazujícího průmyslu. 

• Rozmanitost historického obrazu města a jeho architektonická krása. 
• Atraktivnost širšího okolí města. 
• MPR a kulturní památky jako cíle domácího i zahraničního cestovního ruchu 

podporují ekonomický rozvoj MPR a města Olomouce jako celku a přispívají k 
rozšíření počtu pracovních míst v infrastruktuře pro turistiku a cestovní ruch. 

• Možnost kvalitního bydlení v MPR v atraktivním historickém prostředí a 
v památkově chráněných obytných domech. 

• Dobrá dopravní dostupnost, neboť město je dopravním uzlem silničním i           
železničním, se sportovním letištěm. 

 
 

SLABÉ STRÁNKY 
 
 
• Neuspokojivý stavebně technický stav některých zejména velkých památkově 

chráněných a jiných objektů v MPR, které mají urbanistický význam a které 
vyžadují z tohoto důvodu rekonstrukci a modernizaci. 

• Nedostatečné využívání některých objektů kulturních památek. 
• Neuspokojivý stavebně technický stav parteru veřejných městských prostorů 

– náměstí, ulic a volných prostranství v MPR (kromě uskutečněné komplexní 
obnovy Horního náměstí, rekonstrukce ulic Pekařské a Denisovy a několika 
dalších předlažeb ulic), vyžadujících z tohoto důvodu rekonstrukci a úpravy 
(veřejné osvětlení, dláždění ulic a náměstí, zlepšení vzhledu, designu a 
funkčního využití městského nábytku, parteru ulic a náměstí). 

• Nevyužívání nebo extenzívní využívání některých ploch (dopravní podnik  
atd.), které by mohly sloužit jako veřejné parky a oddechové prostory. 

• Dosud nižší úroveň bydlení ve srovnání s obdobnými městy v zemích 
Evropské unie a úbytek bytového fondu. 

• Neuspokojivý systém dopravy – příliš velké zatížení přilehlých území k MPR 
automobilovou dopravou, nedostatek garáží a parkovacích míst pro obyvatele 
a návštěvníky MPR. 

• Znečištění ovzduší z automobilové dopravy v centru přetrvává. (Stav ovzduší 
v MPR – snížením znečistění z výroby v sídelním útvaru, z lokálního a 
ústředního vytápění budov na tuhá paliva se již výrazně zlepšil).  

• Vysoký stupeň nezaměstnanosti v olomouckém kraji. 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI 
 
 
• Význam MPR a výjimečnost některých nemovitých a movitých památek. 
• Sídlo olomouckého kraje a součást regionu NUTS II Střední Morava (region 

sestávající z olomouckého a zlínského kraje). 
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• Posílení úlohy Olomouce jako kulturního, církevního a vzdělávacího centra 
Moravy. 

• Možnost nárůstu počtu absolventů vysokoškolského vzdělání. 
• Atraktivita prostředí pro bydlení a podnikání. 
• Oživování a zpřístupňování prostorů v MPR. 
• Možnost obohacení struktury a nabídky obchodu – celkový počet, regionální 

speciality. 
• Možnost obohacení struktury a nabídky stravovacích zařízení – kavárny, 

regionální speciality. 
• Využití uměleckého a řemeslného potenciálu města a regionu. 
• Možnost zlepšování prostupnosti historického centra města (MPR) a využití 

pasáží a dvorních traktů. 
• Zvýšení kulturně vzdělávacího využití kulturního dědictví jako cíle cestovního 

ruchu, rozvoj zejména kongresové a kulturní turistiky. 
• Využití cestovního ruchu jako zdroje pro údržbu kulturního dědictví. 
• Zlepšení informačního systému o městě pro veřejnost. 
• Postupné dobudování navazující centrální zóny jižně od MPR a v pásu mezi 

MPR a nádražím, a tím odlehčení MPR od centrálních funkcí. 
• Rozvoj mezinárodních vazeb a výměn. 
• Zapojení veřejnosti do péče o kulturní dědictví, využití dobrovolných 

průvodců. 
 
 
 
 
HROZBY 
 
 
• Rutinní obnova kulturních památek vedoucí ke ztrátě jejich autenticity. 
• Technicistní obnova veřejných prostranství a následná ztráta jedinečného 

charakteru prostředí MPR. 
• Růst cen a zvyšování tlaku na nástavby, přestavby a rozšiřování využitelných 

ploch pro ekonomické využívání objektů v MPR (tendence ke zvyšování 
podlažnosti historických objektů). 

• Předimenzované tržní využívání veřejných prostorů v MPR a nevhodný 
mobiliář (prodejní stánky, restaurační předzahrádky) 

• Intenzifikace snah o průnik velkoplošné reklamy do prostoru MPR.  
• Pokračování úbytku bytového fondu v MPR vlivem růstu nebytových funkcí 

včetně nadměrného umisťování úřadů. 
• Stagnace kvality bytového fondu v MPR. 
• Spekulace s nemovitostmi v MPR.  
• Neúnosná konkurence nadnárodních obchodních a jiných společností 

v docházkové vzdálenosti vůči malým a středním podnikům v MPR. 
• Nepříznivé vlivy cestovního ruchu na opotřebení památek, v rozšiřování 

turistické komerce na úkor obchodů pro obyvatele a ve zhoršování obytných 
kvalit prostředí a prostupnosti hlavních tras. 

• Stoletá voda. 
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V. STRATEGICKÝ POSTUP REGENERACE  
 – zásady z  Programu regenerace 2008-2012 platí i pro období 2013-2017 
 
 Strategický postup regenerace obsahuje činnosti směřující k dosažení 
výše uvedených cílů s využitím silných stránek a příležitostí a s oslabením 
vlivu slabých stránek a hrozeb, a také s odhadem mimořádných událostí, které 
mohou podstatným způsobem regeneraci v plánovaném období ovlivnit.  
 

1. POSTUP V PODMÍNKÁCH BEZ VELKÝCH VÝKYVŮ 
 
SOUČASNÁ ETAPA 

- urychlení dokončování probíhajících investičních akcí 
- soustředění pozornosti na odstraňování havarijních stavů 
- zvýšená pozornost nejvýznamnějším prostorům ve městě, 

přístupovým ulicím, parteru. 
 
DRUHÁ ETAPA 

- naléhavé akce podle potřeb města, památkové péče a vlastníků 
- soustředění pozornosti na dokončování akcí v nejvýznamnějších 

prostorech zejména  Dolního náměstí a na dominantách města 
- projekty v  MPR, které budou přispívat k rozvoji regionu a které díky 

tomu budou mít možnost dalších zdrojů 
 
TŘETÍ ETAPA 

- postupná soustavná obnova zbývajících zanedbaných objektů na 
celém území  

- dokončování urbanistických a dopravních korektur 
- přesun pozornosti na podporu intenzívní údržby a oprav ve zkráceném 

cyklu četnými malými nebo dlouhodobými podporami. 
 
NÁSTROJE 

- rozložení dotací na více příjemců, zavedení zvýhodněných půjček 
- případné založení neziskové organizace na obnovu budov a vytvoření 

památkové čety   
- monitoring postupu regenerace a péče o nejvýznamnější památky 
- zapojení veřejnosti, vysokoškolských profesorů a vědců do koncepcí 

obnovy prostředí MPR, do realizace a do prezentace hodnot. 
- vedení podrobné evidence kulturních památek a systematické 

pořizování dokumentace (stavebně historických průzkumů, zaměření, 
průzkumů a rozborů území a územních plánů) ve spolupráci 
s Památkovým ústavem v Olomouci 

- podrobná evidence příspěvků na kulturní památky 
- orientace na vhodné využívání budov a oživení některých částí MPR 
- rozšíření územní ochrany vyhlášením MPZ (městské památkové zóny) 
- zavedení ochrany objektů a území místního významu v gesci města 
- zapojení univerzity do kongresové turistiky a přípravy odborných 

publikací a průvodců po městě a po národních a evropských trasách  
- zvýšení rozmanitosti a četnosti nabídky programů pro dlouhodobý 

pobyt návštěvníků a pro vyšší kvalitu života obyvatel. 
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2. ZMĚNY POSTUPU V PŘÍPADĚ STAGNACE STÁTNÍCH DOTACÍ 
 

- změna priorit podpor z celkové obnovy na intenzívní údržbu a opravy 
- rozložení podpory na četnější malé příspěvky a zvýhodněné půjčky 
- zapojení otáčivého fondu 
- zapojení jiných zdrojů, bank, cestovních kanceláří (sponzorstvím, 

dohodou s bankou k vytvoření úvěrového účtu regenerace, přirážkou 
k cenám lůžek, vstupenek, jízdenek nebo taxislužeb apod.)  

- kontrola cen prací a efektivnosti 
- soutěž o nejlépe vedený dům, osvěta. 

   
 

SOUČASNÉ MOŽNOSTI V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 
 

- možnosti plného využívání strukturálních fondů EU  
- možnost využívání opatření vycházejícího z iniciativy EU URBAN 

v rámci Společného regionálního operačního programu pro historická 
jádra a upadající území ve městě 

- intenzifikace rozvoje a obnovy staveb podle priorit výzkumu EU: 
motivace vlastníků a firem k orientaci na  recyklaci a uzavřené 
bezodpadové technologie ve městě, úspory spotřeby vody (až o 25 %) 
a energií (o 20 %), primárních surovin (o 10 %), (90%) recyklaci 
stavebního odpadu. Snižování stavebních nákladů (o 20 % u 
pozemních staveb, podzemí, dekontaminace půdy apod.) je 
v podmínkách trhu obtížnější, ale možností by bylo založit 
experimentální stavební firmu městem, a jestliže se jí podaří náklady 
snížit při odpovídající kvalitě, vytvoří na trhu stavebních prací 
konkurenční tlak na snižování cen. V souvislosti se vstupem do EU a 
přechodným obdobím je prioritou v oblasti životního prostředí také 
péče o čistotu vody a vodních toků a odstranění škodlivých vlivů 
průmyslu 

- přechod na principy trvale udržitelného rozvoje při  řízení města. 
 
 Mezi cíli použití strukturálních fondů EU se vyskytují mj. tyto cíle, které 
souvisejí s obnovou a rozvojem MPZ: 

•Regenerace historického jádra 
•Regenerace upadajících městských částí – nezaměstnanost, špatná 
kvalita obytného prostředí a bytů, vylidňování, kriminalita, snížená 
bezpečnost  
•Regionální rozvoj, soudržnost, udržitelné zemědělství spolu s péčí o 
krajinu 
•Podpora a služby malým a středním podnikům 
•Výzkum a vývoj. 
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 Společnou vlastností strukturálních fondů v oblasti rozvoje regionů a měst je 
podpora ochrany životního prostředí, péče o krajinu a kulturní dědictví, rozvoj 
podnikání a zaměstnanost. Podnikání je podporováno, pokud splňuje přísné limity 
z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud jde o uzavřený ekologický systém.   

 
Dostupné operační programy 2007-2013 

 
Granty Olomouckého kraje  
– aktualizuje každoročně KÚ  
 
Granty MKČR  
 
Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní 
památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní 
památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území 
České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu 
nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze 
specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury). Následující situace se 
týkají pouze příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury, které 
v současnosti má 6 specializovaných programů na obnovu kulturních památek, 1 program 
na podporu památek UNESCO, 1 program na podporu občanským sdružením a 1 program 
na podporu záchranných archeologických výzkumů. 
  

Program záchrany architektonického dědictví 

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou 
nejcennější součástí architektonického dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické 
zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k 
záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.  

Havarijní program 

Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších 
oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a 
nosných konstrukcí staveb – kulturních památek. 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón 

V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících 
se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo 
památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze 
tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se 
zároveň finančně podílí - společně s vlastníkem - na obnově kulturní památky. 

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 
památkové zóny 

Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se 
ve vesnických památkových rezervacích a ve vesnických a krajinných památkových zónách 
(zejména památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a 
božích muk). 
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Program restaurování movitých kulturních památek 

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých 
kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných 
prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací 
nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech). 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností 

Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně 
neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny 
na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví 
České republiky. 

Program Podpora pro památky UNESCO 

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 
2008. Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí 
Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání 
finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba 
management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků 
UNESCO. Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na 
Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.  

Program Podpory občanských sdružení v památkové péči 

Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené občanskými 
sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i 
movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj. 

 

 

Program Podpora záchranných archeologických výzkumů 

Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako jeden z nástrojů plnění 
mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů prováděných příspěvkovými 
organizacemi  zřizovanými Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. 

 
ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) 
Doprava 

Modernizace železniční sítě TEN-T 
Výstavba a modernizace dálniční sítě TEN-T 
Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 
Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 
Modernizace  a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. 
Praze 
Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 

Integrovaný operační program 
Modernizace veřejné správy 
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Zavádění ICT v územní veřejné správě 
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (zdravotnictví, sociální péče a   
služby, integrovaný záchranný systém) 
Národní podpora cestovního ruchu 
Národní podpora územního rozvoje (kulturní dědictví, problémová sídliště, 
územní politiky) 

Lidské zdroje a zaměstnanost 
Adaptabilita 
Aktivní politiky trhu práce 
Sociální integrace a rovné příležitosti 
Veřejná správa a veřejné služby 
Mezinárodní spolupráce 

Podnikání a inovace 
Vznik firem 
Rozvoj firem 
Efektivní energie 
Inovace 
Prostředí pro podnikání a inovace 
Služby pro rozvoj podnikání 

- Regionální operační program Severovýchod 
Dostupnost center 
Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
Rozvoj cestovního ruchu 

- Výzkum a vývoj pro inovace 
Evropská centra excelence 
Regionální VaV centra 
Komercializace a popularizace VaV 
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

 
- Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Počáteční vzdělávání 
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Další vzdělávání 
Systémový rámec celoživotního učení 

 
- Životní prostředí 

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
Udržitelné využívání zdrojů energie 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 
Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
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EAFRD (evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 
- Program rozvoje venkova 

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
LEADER 

 
Doporučení: 

-    plné využívání strukturálních a zemědělských fondů EU;  
- využívání integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionálního operačního 

programu Severovýchod pro historická jádra a upadající nebo rozvojová 
území ve městě; 

- intenzifikace rozvoje a obnovy staveb: motivace vlastníků a firem k orientaci 
na  recyklaci a bezodpadové technologie ve městě, úspory spotřeby vody (až 
o 25 %) a energií (o 20 %), primárních surovin (o 10 %), (90%) recyklaci 
stavebního odpadu. Snižování stavebních nákladů (o 20 % u pozemních 
staveb, podzemí, dekontaminace půdy apod.) je v podmínkách trhu 
obtížnější, ale možností je založit experimentální stavební firmu městem, a 
jestliže se jí podaří náklady snížit při odpovídající kvalitě, pak vytvoří na trhu 
stavebních prací konkurenční tlak na snižování cen. V oblasti životního 
prostředí je prioritou plnění Rámcové vodní směrnice EU čištěním odpadních 
vod, a  také  odstraňování škodlivých vlivů průmyslu; 

- přechod na principy trvale udržitelného rozvoje při  řízení města. 
 
 Mezi cíli použití strukturálních a zemědělských fondů EU se vyskytují mj. tyto cíle, 
které souvisejí s obnovou a rozvojem MPR: 

- Regenerace historického jádra; 
-    Regenerace upadajících městských částí – nezaměstnanost, špatná kvalita  

obytného prostředí a bytů, vylidňování, kriminalita, snížená bezpečnost;  
- Regionální rozvoj, soudržnost; 
- Udržitelné zemědělství spolu s péčí o krajinu; 
- Podpora a služby malým a středním podnikům; 
- Výzkum a vývoj. 
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VI. ETAPIZACE REGENERACE  
 
Mezi akce regenerace tohoto programu jsou zařazeny v jednotlivých etapách 
zejména tyto akce : 

 
v první etapě (současné)  
–  akce probíhající, započaté ale nedokončené z předcházejících programů 

regenerace (viz tabulku 9); 
 
ve druhé etapě 2013 – 2017 
– prioritní akce podle konzultací oddělení územního plánování a architektury a 

oddělení péče o památky MmOl–OKR, s pracovníky Památkového ústavu 
v Olomouci a projednané v Komisi pro program regenerace MPR a památky, 

– naléhavé akce veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav podle 
regulačního plánu, akce plánované ale nezapočaté z předcházejících 
programů regenerace (viz tabulky 9 a 10),  

– akce připravované pro rok 2013, týkající se kulturních památek a obsažené v 
Anketním dotazníku MK ČR pro rok 2013,  

– další naléhavé akce soustředěné v bezprostředním okolí významých 
prostorů, zejména na Dolním náměstí a na náměstí Republiky, a na 
urbanisticky nejvýznamnějších  objektech  

– naléhavé akce soukromých vlastníků,  
– další akce z programu rozvoje města a z regionálních rozvojových 

dokumentů; 
 
 
NĚKTERÉ VYBRANÉ AKCE DOPORUČENÉ PRO ETAPU II. 2008 – 2012 
 
Prioritní akce vytipované oddělením územního plánování a architektury a oddělením 
péče o památky MmOl–OKR, Památkovým ústavem v Olomouci,  a Komisí pro 
program regenerace MPR a památky (bez ohledu na jejich připravenost): 
 
Akce z předcházejících etap regenerace: 
 

• Terezská brána, třída Svobody, č. parc. 1298 
• Knihovna města Olomouce, nám. Republiky, č.1 
• ZŠ „Komenium“ (budova bývalé Reálky), ul. 8. května 29, 31   
• Salmův palác – Horní nám. 1, č.p. 371  
• Komplex kláštera Voršilek v Kateřinské ul.   
• Mauzoleum Jihoslovanů, Bezručovy sady, č. parc. 1089 
• Prachárna v areálu Korunní pevnůstky, č. parc. 755 
• Areál Měšťanského pivovaru a sladovny, Lafayettova ul. č.12, 14  
• Hauenschildův palác – Dolní nám. 38, č.p.27 
• Adaptace radnice pro reprezentační účely (výhled) 

 
• Kulturní památky na území Olomouce mimo rámec MPR, zejména objekty 

uvedené v tabulkové části předcházejícího Programu regenerace 2004-2008) 
 
•  
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• Etapizace regenerace budov je patrná z přehledné tabulky zpracované pro 
jednotlivé památkově chráněné domy. Přesné rozvržení nákladů v čase na 
rekonstrukce bude ovšem odvislé od konkrétních plánů a možností vlastníků.  

 
 
Urbanismus: 

• Pokračování rekonstrukce západovýchodní komunikační osy MPR (podél 
tramvajové trati) včetně řešení veřejných prostor náměstí Republiky, 
v návaznosti na architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěž. 

• Řešení veřejných prostor Dolního náměstí (v návaznosti na realizovanou 
rekonstrukci Horního náměstí). 

• Studie městského mobiliáře a veřejného osvětlení (včetně slavnostního 
nasvícení dominant). 

• Rekonstrukce ulice Koželužské a vymístění depa DPMO a odstavného stání 
tramvají – výhled. 

• Postupná zástavba proluk v historickém jádru města: vedle hotelu GEMO, 
v ulicích  Denisově, Sokolské, Uhelné, Mahlerově … 

• Řešení veřejných prostor Blažejského náměstí. 
• Soubor objektů a celý areál Korunní pevnůstky. 

 
• Průzkum a plány ochrany pro další území mimo MPR navržená k ochraně –

ÚZEMÍ I, II, III (viz výkresy 11 – 15 v grafické části) – výhled. 
 

 
 
Seznam veřejně prospěšných staveb  
a asanačních úprav podle regulačního plánu: 
 
1. Asanační úpravy dle §108, odst. 2c) stavebního zákona související se stavbou 

pěšího průchodu a s dotvořením parkové plochy podél hradebního pásu na 
parcelách 79/14, 79/24, 79/25 a 244 u DPMO a podél navazující části hradeb na 
parcele 1272/1 (dříve 1272) na protější straně Zámečnické ulice včetně 
odstranění  dodatečných přístaveb a staveb na stavebních parcelách č. 1272/1, 
1515-1520, 1666-1668, 1698 a 1764/1-3.  

 

2. Výstavba průchodů z ulice Dobrovského přes plochy parcelních čísel 87/23, 87/8, 
87/26, 87/24, a 1492, na ul. Koželužskou (116/57) a Pekární (116/109). 

 

3. Asanační úpravy dle §108, odst. 2c) stavebního zákona v prostoru hradeb 
v místě dnešní odstavné tramvajové remízy na parcelách č. 460 (33), 116/70, 461 
(32), 462 (31), 463 (30) včetně úpravy plochy po odstranění objektu  čp. 796 na 
stavební parcele č. 28 (v závorkách jsou uvedena původní čísla parcel) 
v souvislosti se stavbou schodiště a pěšího průchodu Denisova – Koželužská a s 
vytvořením parkových ploch. 
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4. Stavba pěších průchodů mezi ulicí Uhelnou (116/8) a Dolním náměstím 
„Masnými krámy“ (p.č. 448) a objektem parc. č. 444/2, a dále mezi Mlýnskou ulicí 
(p.č. 116/124) a Tř. Svobody jižní částí „Vodních kasáren“ (stav. parcela č. 762). 

  
5. Asanační úpravy uvnitř bloku č. 17 dle §108, odst. 2c) stavebního zákona na 

parc. č. 468/1-2 v bývalém městském pivovaru z roku 1706 v souvislosti se 
stavbou nového městského tržiště. 

 

6. Asanační úpravy prostoru po vymístění výstavního pavilonu u vyústění 
Aksamitovy ulice v Bezručových sadech na stavební parcele č. 1384 spolu 
s vytvořením zázemí s hřištěm v zeleni (99/16) pro mateřskou školku (1088) . 

 
 
Veřejně prospěšné stavby pro dopravu:  
 

• Komunikace: 
 1.Úpravy křižovatky Na střelnici - Dobrovského - Studentská s odbočením     
k Sokolské 

 
• Autobusová linka: 

2. Autobusové zastávky Legionářská 
 

• Klidová doprava: 
3. Stavba parkovacích garáží „GAMA“ v uvolněné části objektu DPMO 

 
• Tramvajové tratě: 

4. Nám. Republiky (odsunutí trati) 
5. Ul. 8.května (oddálení trati od kostela Sv. Mořice) 

 
• Světelně řízená křižovatka  

6. Světelně řízená křižovatka Dobrovského - Komenského 
 
Veřejně prospěšné stavby – technická infrastruktura:  
 

• Vodní hospodářství 
-  stavby kanalizací a vodovodů včetně přípojek v rozsahu specifikovaném ve 

výkrese veřejně prospěšných staveb 
 

• Energetika 
      -   stavby plynovodů včetně přípojek v rozsahu specifikovaném ve výkrese 

veřejně prospěšných staveb 
      - stavby předávacích stanic tepla a tepelných sítí v rozsahu specifikovaném ve 

výkrese veřejně prospěšných staveb 
      - stavby trafostanic a kabelových rozvodů VN 22 kV v rozsahu specifikovaném 

ve výkrese veřejně prospěšných staveb. 
 
 
 



23

VII. NÁSTIN PROJEKTŮ 
 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY A LIMITY 
 
VÝNOS MK ČSR Č. 16 417/87-VI/1  
o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova 
Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, 
Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem 
bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek 
Stará huť v v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický 
mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré 
Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace.  
 
 Podle Výnosu požívá MPR Olomouce zvýšenou ochranu historického 
urbanistického celku a dokladů lidské činnosti. Jde o historicky nejvýznamnější a 
nejlépe dochovaný urbanistický soubor na Moravě, který ve své bohaté prostorové 
skladbě zahrnuje vynikající soubory monumentální architektury, opevnění, 
měšťanských domů i plastik, dokládajících jeho tisíciletý stavební vývoj od raného 
středověku až po vysoce hodnotná díla architektury 20. století. Má být zajištěna 
potřebná péče k zachování, obnova a prezentace, aby jako organická součást 
životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským 
potřebám. Předmětem ochrany je celý urbanistický soubor uvnitř hranic vymezených 
tímto výnosem, včetně prostorů a jejich ohraničení, kudy je vedena hranice. Jsou to 
zejména:  

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, 
městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, 
ostatní chráněné plochy a podzemní prostory,  

b) hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, 
c) vybrané kulturní památky uvedené v přílohách XIV. A, 
d) vybrané kulturní památky uvedené v přílohách XIV. B, 
e) ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí rezervace, u kterých 

z hlediska zájmů státní památkové péče lze závažné, podstatně měnící 
úpravy provádět pouze po dohodě s orgány státní památkové péče, 

f) veřejná zeleň. 
 
 
Pro stavební činnost se stanoví tyto podmínky: 

a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musejí být 
řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich existence, 
hmotné podstaty, k jejich přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování jejich 
výtvarných a dokumentárních funkcí,  

b) úpravy terénní i sadové, stavby dopravní, vodohospodářské, energetické i 
podzemní a inženýrské sítě musejí být prováděny s ohledem na památkovou 
hodnotu objektů a území, 

c) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát 
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, 
navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet 
jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby, 
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d) všechny úpravy městských prostorů, zejména úpravy fasád, povrchů 
komunikací, veřejné osvětlení i reklamní zařízení musí být v souladu 
s historickým prostředím rezervace, 

e) stavebně technické práce musejí směřovat k obnově a funkčnímu 
zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů, 
zároveň s (opatrným) odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby,  

f) při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na 
zabezpečení technického stavu památkových objektů tak, aby byly 
uchráněny před dalším chátráním do doby než bude přikročeno k jejich 
obnově, 

g) při plánování údržby a investic na obnovu města musí být věnována prvořadá 
pozornost ochraně památkových objektů v rezervaci, dbáno, aby 
nedocházelo ke zvyšování nákladů a kulturním i ekonomickým ztrátám 
zanedbáním jejich řádné údržby.  

 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 262/1995 SB. ZE DNE 16. SRPNA 1995 
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 
památky, změna 171/1998. 
 
 Nařízením vlády jsou vymezeny hranice a součásti národních kulturních 
památek na území města Olomouce. Na území MPR to jsou: areál bývalého 
Přemyslovského hradu, Klášterní hradisko (mimo hranici MPR), kostel sv. Mořice a 
soubor (6) barokních kašen a sloupů. Zvláštní podmínky ochrany nejsou stanoveny, 
ale vyplývají obecně ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 
 
 
VYHLÁŠKA Č. 9/2005 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE  
kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu městské památkové rezervace 
Olomouc (Změna č.II RP MPR Olomouc – viz příloha č.1 vyhlášky č. 9/2005):  
 
C – Závazná část 
 
Část „E2“ – Prostorová regulace – Zásady prostorového uspořádání území: 
 

Zásady prostorového uspořádání území MPR Olomouc vycházejí z 
požadavků památkové ochrany dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

• Urbanismus: 
 
 1. Zachovat půdorysný i panoramatický obraz a stávající dochovanou 
historickou urbanisticko-architektonickou strukturu MPR Olomouc včetně 
souvisejících částí ochranného pásma,  a tzv. „zeleného prstence“ parků  
zasahujících do řešeného území.  

 
2. Zachovat stavební čáry, uliční čáry, objemy budov, hodnotné fronty 

zástavby, zdi a  opevnění a dochovanou historickou parcelaci v MPR. Nepřipustit 
výstavbu nových objektů na nezastavitelných plochách. 
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• Architektura, budovy a zastavitelné plochy: 

 
3. Zachovat objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních  památek 

(v první řadě objekty zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a 
Národní kulturní památky), jejich stavební, architektonickou strukturu, historickou 
dispozici a konstrukci (klenby apod.) a jejich vzhled včetně forem architektonických 
prvků a článků a historické  výzdoby sochařské, malířské a štukatérské, materiálů a 
barevnosti fasád dle požadavků státní památkové péče. Nepřipustit znehodnocení 
hmotné podstaty nebo i jen vzhledu veškerých objektů a veřejných prostranství 
v MPR aplikací novodobých funkčně nesouvisejících cizorodých nebo ryze 
utilitárních prvků. 
  
 4. Zachovat výškovou hladinu zástavby v MPR, tj. absolutní výšku  hřebene 
střech, sklon a tvar střech památkově chráněných budov i ostatních objektů v MPR 
podle požadavků památkové péče na obraz MPR. 
  
 5. Zachovat, postupně obnovovat a v kontextu historického prostředí 
průběžně dotvářet materiálovou strukturu a vzhled povrchů nezastavitelných ploch, 
komunikací a veřejných prostranství v MPR Olomouc. 

 
• Nezastavitelné plochy – zeleň, vodní plochy: 

 
 6. Zachovat, průběžně obnovovat a doplňovat plochy veřejné i neveřejné 
zeleně v MPR Olomouc a to jak z hlediska plošného zastoupení, tak i prostorového 
uspořádání a vhodné druhové skladby. 
   
 7. Chránit, průběžně obnovovat a doplňovat dochované vodní prvky 
v řešeném území. 
 

• Městský mobiliář: 
 

 8. Zachovat nejhodnotnější prvky stávajícího historického městského 
mobiliáře. Udržovat, průběžně obnovovat a postupně doplňovat stávající městský 
mobiliář novými individuálně a komplexně řešenými soubory navrženými na základě 
schválených koncepčních studií pro jednotlivé prostory v MPR Olomouc. Při výběru 
prvků mobiliáře preferovat užití vhodných jednotících prvků a motivů, kvalitní 
řemeslné zpracování a zejména jistou „pokoru“ ve volbě výrazových prostředků. 
Čistě utilitární prvky je třeba pohledově maximálně potlačit. 
   
 9. Užití reklamy v řešeném území omezit na minimum. Dle funkčního třídění 
(viz kapitola E1 - „reklama“, „propagace“ a „informace“) uplatňovat prostorovou 
regulaci reklamy podle charakteru jednotlivých lokalit na základě schválených studií 
a generelů. 
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PŘEHLED ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ OCHRANY KULTURNÍCH HODNOT NA ÚZEMÍ 
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE MĚSTA OLOMOUCE 
 
 
 

(1) Městská památková rezervace Olomouc je chráněna dle výnosu MK 
ČR ze dne 21.12.1987, č.j. 16.417/87-VI/1, dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky města Olomouce č. 9/2005 o závazné 
části regulačního plánu města Olomouce. 

 
 

(2) Nemovité kulturní památky a národní kulturní památky jsou zapsané 
v Ústředním seznamu kulturních památek ve Státním ústavu 
památkové péče a jsou chráněné dle  zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v případě národních 
kulturních památek dle nařízení vlády ČR ze dne 16. srpna 1995, č. 
262/1995 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 171/1998 Sb. 

 
 

(3) Archeologické památky jsou chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

(4) Ochrana ostatních nemovitostí na území MPR je zajištěna dle  zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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VIII. NÁSTROJE REALIZACE 
 
POVINNOSTI VLASTNÍKŮ 
 
 Vlastník je povinen podle stavebního zákona pečovat o nemovitosti v jeho 
vlastnictví a podle zákona památkového pečovat o kulturní památky v jeho 
vlastnictví na vlastní náklady. 
 
 
ÚLOHA MĚSTA 
 
 Město dozírá na stav nemovitostí na svém území na základě stavebního 
zákona a na to, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti podle památkového 
zákona. Zachování MPR je úlohou města. K uskutečňování těchto povinností město 
používá především územního plánování a rozpočtu města, ale může si vytvářet 
vlastní pobídkovou politiku. 
 
 
POBÍDKOVÁ POLITIKA MĚSTA 
 
Návrhy jsou zacíleny k dosahování co nejvyšších efektů při stejném objemu 
veřejných výdajů. 
 
 
 
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍ DOTACE A MĚSTSKÉHO 
ROZPOČTU NA REGENERACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

 
Návrh města z r. 1998 

 
Církev: 
Po projednání v komisi pro regeneraci MPR navrhnout vždy jednu akci 
v celkovém finančním objemu 500-1000 tis. Kč (povinná spoluúčast města max. 
200 tis. Kč, příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ max. 700 tis. Kč), 
která je připravena tak, aby mohla být realizována v následujícím roce. Termín 
výběru akce: říjen předchozího roku. 
 
Soukromí vlastníci: 
Prostředky státní podpory budou poskytovány přednostně na obnovu vnějšího 
pláště (střecha, fasády viditelné z veřejných prostranství, případně okna, 
kamenické prvky – ostění, portály, reliéfy apod.), v druhé řadě pak na obnovu 
historických částí interiéru (kamenické prvky, trámové stropy, nástěnné malby 
apod.). Výše nákladů celkem 1000 tis. Kč pro jeden rok (povinná spoluúčast 
města – max. 100 tis. Kč, příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ max. 
500 tis. Kč). Komise pro regeneraci vytvoří pořadí zájemců o příspěvek. Termín 
přijímání žádosti – během celého roku, termín projednávání v komisi – říjen 
předchozího roku. Pokud nebudou uspokojeni všichni zájemci, může komise 
rozhodnout o jejich zařazení na přední místa pořadníku pro příští rok. 
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Město jako vlastník: 
Již při přípravě městského rozpočtu vyčlenit akce, které vyhovují Zásadám MK 
ČR pro uplatňování státní dotace a tyto akce uvádět odděleně při přípravě 
státního rozpočtu města na následující rok. Na návrh komise pro regeneraci 
schválí RMO. Toto schválení bude obsahovat i pokyn pro odbor investic, aby tyto 
akce připravoval v předstihu (jestliže OI čeká na schválení rozpočtu města a až 
poté připravuje investiční akce pro příští rok, dochází pravidelně k ohrožení 
termínu odevzdání žádostí na MK ČR). Termín výběru a stanovení priorit: říjen 
předchozího roku. 

      
 
      Návrh úprav zásad 
 

Snížit výši a % dotace a rozložit ji na více příjemců. Počítat s větším podílem 
soukromých příjemců.  

 
Zavést kombinaci financování ze státního rozpočtu s dofinancováním z fondu 

města na obnovu MPR a z dalších zdrojů. 
 
Spravedlivé rozdělení veřejných podpor mezi různé druhy podpor a různé 

druhy příjemců  
 
U   kulturních   památek   by   podpora   ze   všech   veřejných   zdrojů 

neměla přesáhnout 50% nákladů. U ostatních objektů v památkové rezervaci 
30% nákladů. Přitom na tyto ostatní objekty v MPR v současnosti nelze použít 
státní podporu na obnovu kulturních památek podle památkového zákona.  

 
 
PERSPEKTIVNÍ NÁSTROJE PRO MĚSTO   
FOND NA OBNOVU MPR 
 
 Fond ve vlastnictví města. Příjmy z výnosů cestovního ruchu – přirážky 
k cenám lůžek, menu v restauracích (v sezóně), zájezdů, vstupenek na velké 
výstavy a festivaly. Výnos ze správy, provozu nebo pronájmu nemovitostí, 
převedených do fondu z majetku města, vhodných pro služby cestovního ruchu. 
Příspěvek z rozpočtu města pouze ke krytí meziročních ztrát. Výdaje zpravidla 
formou zvýhodněných půjček. Příjemci mohou být vlastníky hodnotných nemovitostí 
na území MPR, nejen kulturních památek. (Č.Krumlov) 
 
BYTOVÁ POLITIKA MĚSTA  
 
 Vlastníci mohou získat půjčky na zkvalitnění bydlení (zateplování obvod. 
konstrukcí, opravy střech…) 
 
ALTERNATIVA 
 Obdobné podmínky ve vyhlášce, jako má město (3%) lze doporučit rozšířit i 
pro fyzické a právnické osoby, které by do fondu rovněž mohly dobrovolně přispívat, 
vlastně si spořit nebo si individuálně nebo společně předplácet budoucí výdaje na 
obnovu domů.  
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Náměty, které se zatím v našich podmínkách neujaly: 
 
FOND MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU 
 Založení malých „blokových“ fondů modernizace bytového fondu – vlastníci 
domů v bloku spoří na základě dobrovolné dohody jednotné % z výnosu z pronájmů, 
nájemníci přispívají. Výdaje zúčastnění plánují společně, včetně úprav parteru a 
obnovy infrastruktury. (Nizozemí) 
 
 
PAMÁTKOVÁ ČETA 
 
 Opatření k zajištění preventivních prohlídek, oprav a údržby památkových 
objektů s cílem snížení počtu a rozsahu nutných rekonstrukcí, a tím snížení 
celkových veřejných výdajů na obnovu. Četa vlastníkům zpracovává harmonogram 
nutných budoucích výdajů pro vlastníka, aby mohl své výdaje racionálně plánovat a 
efektivně vynakládat – aby věděl předem, kdy budou nutné a kdy je jejich 
vynaložení nejefektivnější.  
 
 Založení nebo stabilizace malé neziskové organizace s podporou města  
(skupinky šikovných řemeslníků s odborným vedením a s potřebným vybavením), 
jejímž úkolem budou pravidelné (1 – 2x za rok) prohlídky stavu památkových 
objektů v MPR (event. i jiných), provádění naléhavých oprav a čištění na místě, 
zejména krytiny, žlabů a svodů, komínů a odstranění podmáčení. Polovinu nákladů 
hradí vlastník, druhou polovinu město. (Nizozemí) 
 
 
 
NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
 
 Výhledově založení neziskové organizace na obnovu obytných domů a 
modernizaci bytového fondu v MPR, na principu revolvingového (otáčivého) 
hospodaření. Nákup – obnova – prodej nemovitostí (se ziskem, který se používá na 
další nákup a obnovu). Prodejní smlouvy se stanovením podmínek následné péče 
s možností návratu v případě nedodržení těchto podmínek. (Amsterdam.) 
 
 
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ INFORMAČNÍ A DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO 
 
 Založení a postupné budování střediska soustřeďujícího dosavadní programy 
regenerace MPR, územně plánovací dokumentaci, stavebně historické průzkumy, 
zaměření objektů, projekty a studie, publikace a archivní dokumenty nebo jejich 
kopie o kulturních hodnotách a regeneraci území MPR a města Olomouce a 
vědeckou knihovnu. Středisko by se v budoucnu mohlo stát základnou získávání a 
šíření fundovaných odborných informací o historii a kulturních hodnotách Olomouce 
- školení, poskytování informačních služeb, naplňování webových stránek internetu, 
vlastního výzkumu, kongresové činnosti a průvodcovských služeb.  (Pro začátek 
vytvořit databázi, kde by bylo možné zjistit, kde se materiály nacházejí.) 
 
 



30

OBČANSKÁ INICIATIVA 
 
 Podněcování účasti veřejnosti ze strany města ke zlepšování parteru 
veřejných prostranství ve městě a postupně k vyhledávání akcí regenerace a k 
realizaci, v procesu projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace, 
rozvojových projektů nebo změn využití objektů a při posuzování vlivů těchto 
projektů na životní prostředí (součástí tohoto posuzování je i posuzování vlivů na 
kulturní památky a městskou památkovou rezervaci). 
 
ÚLOHA STÁTU 
 
  Stát má zabezpečovat veřejné zájmy pouze v těch případech, kdy k tomu 
nižší úroveň nestačí. 
 
 V oblasti komplexní regenerace zakotvené v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky 
podle usnesení vlády č. 209/1992 působí zejména tyto orgány státní správy: 
 Ministerstvo kultury  

• zachování a společenské uplatnění kulturních památek 
• dohled nad obnovou a využíváním kulturních památek 
• kompenzační náhrady za prokazatelnou újmu práv vlastníka 
• stimulační příspěvky na obnovu kulturních památek podle různých 

titulů 
zejména ze státní finanční podpory Programu regenerace MPR a MPZ 

• ostatní podpory: Program záchrany architektonického dědictví 
         program podpory záchranných archeologických 
           výzkumů 
         podpora umělecké, výstavní a muzejní činnosti 
• odborná pomoc a podpora památkových ústavů, ústavů archeologické 

památkové péče, muzeí a Archeologického ústavu Akademie věd ČR 
vlastníků. 

 
 Ministerstvo pro místní rozvoj 

• územní plánování a stavební řád  
• dohled nad novou výstavbou, obnovou a využitím staveb 
• podpora bydlení a obnovy bytového fondu 
• podpora cestovního ruchu 
• Programy podpory malého a středního podnikání ve spolupráci s MPO 

(program Regenerace) 
• podpora regionálního rozvoje 
• odborná pomoc Ústavu územního rozvoje v Brně. 

 
 Ministerstvo životního prostředí 

• kompenzace škod na životním prostředí 
• podpora uchování přírodních hodnot, čistoty půdy, vody a ovzduší 
• podpora úspor primárních zdrojů a přechodu na obnovitelné zdroje 

energie 
• poskytování podpor ze Státního fondu životního prostředí 
• odborná pomoc Českého ekologického ústavu. 
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IX. MONITORING REGENERACE 
    
 Pro zlepšení řízení regenerace, zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků 
a pro opatřování důkazů o postupu regenerace pro orgány státní správy je vhodné 
zavést provádění monitoringu na úrovni města. Cíli monitoringu jsou:  

• Sledování naplňování vize – cílů města a regionu. 
• Sledování průběhu a efektivnosti realizace akcí regenerace v jednotlivých 

etapách. 
• Sledování a koordinace akcí ke komplexnímu dokončování a  minimalizaci 

zatěžování prostředí. 
• Sledování využívání silných stránek a příležitostí. 
• Sledování zmírňování vlivů slabých stránek a odstraňování hrozeb. 
• Sledování přírůstků a úbytků počtů bytů, stavu bytového fondu a účinnosti 

bytové politiky města. 
• Sledování spravedlivého rozdělení břemen a podpor mezi vlastníky 

nemovitostí. 
• Sledování a vytvoření nástrojů spravedlivého rozdělení nákladů a výnosů 

objektů mezi vlastníky kulturních památek a zařízení služeb cestovního 
ruchu. 

 
 
 
 
 
MONITORING AKCÍ 
Cíle:      Indikátory: 
 
 
Efektivnost akce   Poměr nákladů a výnosů  
      Jednotková cena na m3/m2 
      Cyklus obnovy, zhodnocení 
 
Ekonomické efekty  Doba návratnosti vložených prostředků. 
 
Společenské efekty  Počet nových pracovních míst  - při obnově  
                                                                                                          - při provozu. 
 
Vlivy na životní prostředí  Počet m3/m2 obnovených ploch/objemů  
       podle druhů  
      % recyklace stavebního odpadu 
      % úspory vody, energií, primárních surovin. 
 
Vlivy na kulturní dědictví   Objem obnovené památky v m3 
      Památka/část zpřístupněná veřejnosti v m2. 
 
 
 
 
POSTUP PRÁCE 
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Monitoring akcí se provádí zpravidla: 

• sběrem údajů z projektu  
• v průběhu akcí výkazem na konci každého roku 
• po skončení akcí na základě údajů získaných z projektu ve srovnání 

se skutečnými výsledky dosaženými po dokončení akce.  
 Údaje budou poskytované vlastníkem městu pro celkový monitoring 
regenerace MPR. 
 
 
 
 
 
CELKOVÝ MONITORING REGENERACE MPR 
Cíle:      Indikátory: 
 
 
 
Ekonomické efekty  Daňová výtěžnost města 
      Vývoj cen nemovitostí v MPR. 
 
Společenské efekty  Bydlení – přírůstek počtu bytů 
      Služby – přírůstek m2 podle druhů 
      Pracovní příležitosti – přírůstek počtu míst 

 -  při obnově 
      -  při provozu 
                                      Zdravotnictví – dosažitelnost  
                                      Péče o děti – přírůstek míst v jeslích a MŠ 

      Péče o staré lidi – přírůstek míst v domovech  
       důchodců a domech s pečovatelskou  
       službou 
      Školství – přírůstek počtu míst žáků 
      Přístup ke kulturnímu bohatství – počty 
                                                                 zařízení/počty akcí/počty návštěvníků 
      Možnosti využití volného času – druhy a  
       počty zařízení 
      Mobilita – doba dostupnosti důležitých  
              zařízení – nádraží, nemocnice  
       z Horního náměstí 
      Dostupnost informací. 
 
Vlivy na životní prostředí  Modernizace bytového fondu – počty  
                                                                 obnovených bytů  
      Počty obnovených domů 
      Zlepšení vnějšího prostředí – výměra v ha 
      % recyklace stavebního odpadu 
      % snížení spotřeby vody, energie, primárních  
                                     surovin. 
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Vlivy na kulturní dědictví            Počty zpřístupněných památek 
      Počty obnovených památek 
      Vlivy obnovy na autenticitu kulturních  
       památek - popis 
      Vlivy investičních akcí, úprav parteru a  
       zeleně na charakter, identitu prostředí  
       MPR a na působení kulturních 
       památek – popis. 
 
Soustavnost péče   Poměr objemu rekonstrukcí a oprav  
      s údržbou (přednost má soustavná   
      údržba a opravy před rekonstrukcí,   
      čím menší je výsledné číslo, tím lépe).  
     
    
POSTUP PRÁCE 
 
Celkový  monitoring regenerace MPR se provádí sledováním údajů podle indikátorů 
na konci každého roku a každé dva roky, nejméně na konci etap nebo programu 
regenerace jako celku či na konci volebního období, zpracováním souhrnné 
monitorovací zprávy na základě souhrnných údajů z projektů akcí ve srovnání se 
skutečností.  Závěry z monitoringu slouží jako zpětná vazba pro změnu politiky 
města ke zlepšení orientace nebo kvality regenerace, a jako podklady pro 
následující program regenerace. 
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Dolní nám. 7 x
Propojení Horního a Dolního náměstí, 
pasáže ALFA a BETA x Majetek města

Horní nám. 18 x Vodní kasárna x Dolní nám. 38, č.p. 27 x
Dolní nám. 26 x Bývalý měšťanský pivovar x Dolní nám. 39, č.p. 26 x

Dolní nám. 19 x
Dostavba objektů mezi ulicí Uhelnou a 
Mlýnskou x Salmův palác - Horní nám. 1, č.p. 371 x

Mariánská 8-10 x
Inženýrské sítě a povrchy  komunikací v ul. 
Uhelné x Ostružnická 4, č.p. 324 x

Ostružnická 9-11 x Uhelná 5, č.p. 668 x Ostružnická 40, č.p. 342 x

Veřejné WC Pavelčákova 1 x Hauenschildův palác – Dolní nám.  38, č.p.27 x Panská 9, č.p. 184 x
Regenerace hradeb Bezruč. sady (UP) a 
Locatel. bastion x Lafayettova 10, č.p. 31 x Riegrova 5, č.p. 404 průčelí x
Jupiterova kašna x Pavelčákova 9, č.p. 7 trakt do Uhelné x Riegrova 17, č.p. 394 x
Sousoší Nejsv. Trojice x Mlýnská č.p. 938 x Riegrova 23, č.p. 391 průčelí x
Průzkumy domů – stav. tech.,  geologický,  
SHP, archeologický x Navazující na I. etapu: Riegrova 24, č.p. 382 průčelí x
Michalská 2 x Dům U Zlatého jelena - Dolní nám. 1 x Sokolská 48, č.p. 551 x
Inženýrské sítě Horní nám. x Dům U Zlaté štiky - Ztracená 4 x 8. května 5, č.p. 522 x
Veřejné osvětlení a rozhlas - Horní nám. x Dolní nám. 26 x 8. Května 12, č.p. 452 x
Plyn - Horní nám. x Dolní nám. 19 x 8. května 14, č.p. 453 x
Elektro - Horní nám. Pavelčákova 1 – veřejné WC x Žerotínovo nám. 3, č.p. 152 průčelí x
Slaboproud - Horní nám. Probíhající akce z I. etapy Nové akce

Vodovod - Horní nám. x Dolní nám. 7 – II. etapa x Restaurování sousoší Nejsv. Trojice x
Kanalizace (VHS) - Horní nám. x Mariánská 8 – 10 x Rekonstrukce veřejných prostor  Horního nám. x
Kanalizace (TS) - Horní nám. x Ostružnická 9 – 11 x Salmův palác – statické zajištění x

Povrch náměstí - Horní nám. x
Městské hradby, Bezručovy sady, Lokatel. 
Bastion x

Průchod Horní nám. - Uhelná - Dolní nám., prozatím 
otevření Požární uličky x

Dlažba, uliční architektura, inf. systém, zeleň x Sousoší Nejsvětější Trojice x Příprava zástavby v ul. Uhelné x
Inženýrské sítě Dolní nám. x Jupiterova kašna x Přemístění trafostanice z Lafayettovy ul. 10

Opravy dalších městských domů Dolní nám. x Rekonstrukce veřejných prostor Horní nám. x
Opravy jiných domů x Ostatní památkové objekty

Parter radnice x
Bývalá měšťanská střelnice „Rotunda“ 
v ASO parku x

Studie využití měst. domů v MPR x
majitel U Zlaté 

štiky Smetanovy sady – palmový skleník x



TABULKA 2 AKCE PROVEDENÉ A DOKONČENÉ BĚHEM LET 1995 - 2003

OBJEKT KULTURNÍ 
PAMÁTKA

BYLA POSKYTNUTA 
DOTACE

OBJEKT KULTURNÍ 
PAMÁTKA

BYLA POSKYTNUTA 
DOTACE

8. května 5 X D Mahlerova 15 X

8. května 14, č.p. 453 X Mariánská 8 X D

8. května 25 X Mariánská10 X D

8. května 27 X Mariánská14 X

8. května 29 X D Městské hradby, Bezručovy sady, Lokatel. Bastion X

8. května 35 X Michalská 2 X

8. května 37 X Ostružnická 4, č.p. 324 X D

Biskupské nám. 1 X Ostružnická 9 – 11 X

Denisova 27 X Ostružnická 17

Dolní nám. 7 X D Ostružnická 25 X

Dolní nám. 8 X Ostružnická 40, č.p. 342 X

Dolní nám. 9 X Panská 5 X D

Dolní nám. 23 X Panská 7

Dolní nám. 37 Pavelčákova 1 – veřejné WC

Dolní nám. 39, č.p. 26 X Pavelčákova 21 

Dolní nám. 40 X Přemístění trafostanice z Lafayettovy ul. 10

Havelkova 3 X Purkrabská 5 X

Havelkova 7 X D Regenerace hradeb Bezruč. sady (UP) a Locatel. bastion X

Sousoší Nejsvětější Trojice- Horní nám. X D Restaurování sousoší Nejsv. Trojice X

Horní nám. 5 X D Riegrova 26 X D

Horní nám.15 X D Riegrova 5, č.p. 404 průčelí X

Horní nám.16 X Slaboproud - Horní nám.

Horní nám. 18 X D Slovenská - kostel Neposkvrněného početí P.Marie X D

Horní nám.20 Slovenská 14 X

Horní nám.25 X Sokolská 7 X

Elektro - Horní nám. Sokolská 15 X

Plyn - Horní nám. Sokolská 48, č.p. 551 X

Vodovod - Horní nám. Soubor kašen s výjimkou Jupiterovy X D

Kanalizace (TS) - Horní nám. tř.Svobody 4 X

Kanalizace (VHS) - Horní nám. tř.Svobody 21

Povrch náměstí - Horní nám. Uhelná 5, č.p. 668

Veřejné osvětlení a rozhlas - Horní nám. Univerzitní 3 - 5 X

Rekonstrukce veřejných prostor  Horního nám. Univerzitní 8 X D

Jupiterova kašna Václavské nám. 3 X

Křížkovského 2 X Václavské nám. 4 X

Křížkovského 4 X Žerotínovo nám. 3, č.p. 152 průčelí X

Laffayetova 4 X Žerotínovo nám. 9 X

Laffayetova 6 X

Laffayetova 8 X



TABULKA 3 ETAPIZACE REGENERACE 2004 - 2008 I. ETAPA
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1. máje č. 3 / Mlčochova č. 1 I x V1 Mlčochova č. 2 / 1. máje 1 I x U1
1. máje č. 8 I x B1 Mlýnská 4, č.p. 952 I x KO3 D
1. máje č. 12 2005 I x Ab1 Nám. Republiky č. 1 I x KB7
1. máje č. 19 I x B2 Nám. Republiky č. 3 I x A1
1. máje č. 22 2004 I x B2 D Opletalova č. 10 2004 I x C1
1. máje č. 36 - opěrná zeď 2005 I x B2 D Ostružnická č. 15 I x B3
8. května č. 1 / U hradeb č.2 I x B3 Panská č. 9, č.p. 184 I x B1
8. května č. 7 I x Ob1 Passingerův mlýn - pam. obnova I x
8. května č. 8 I x Nb2 Riegrova č. 3 I x B1
8. května č. 9 2005 I x B2 D Riegrova č. 8 I x B2
8. května č. 12, č.p. 184 I x B2 Riegrova č. 17 I x B1
8. května č. 16 I x Ab1 Riegrova č. 19, č.p. 393 - fasáda I x B1 D
8. května č. 17 I x B3 Riegrova č. 23 I x B1
8. května č. 19 I ne A2 Riegrova č. 24 2005 I x B1
8. května č. 21 I ne UR1 Riegrova č. 25 I ne Ab1
8. května č. 22 I x Nb2 Riegrova č. 26, č.p. 383 - celková rekonstr. I x Ab2
28. října č. 11 I x B1 Slovenská č. 6 I x O3
Denisova č. 10 I x B2 Sokolská 9 I ne B1 D
Denisova č. 13 I x B2 Sokolská 11 I ne B
Denisova č. 23 2005 I x B1 D Sokolská 13 I ne B3
Denisova č. 28 / Univerzitní č. 2 I x B1 Sokolská 22 I ne B3
Denisova č. 30 / Univerzitní č. 1 I x K Sokolská č. 37 I ne B3
Dolní nám č. 19 / Kozí - okna 2005 I x B1,O2 D Stavby kanalizací a vodovodů I
Dolní nám č. 2 I x B2 Stavby plynovodů I
Dolní nám č. 3 I x B3 Šemberova č. 12 I ne B
Dolní nám č. 21 2004 I x B2 D Šemberova č. 13 I ne B2
Dolní nám č. 35 I x B2 Šemberova č. 16 I ne B1
Dolní nám č. 36 I x B1 Školní č. 3 I x B3 D
Dolní nám. č. 38 č.p. 87 / Lafayettova č. 2 Hauenschildův pal. fasáda, restaurování I x AO1 D Třída Svobody č. 21 I návrh S2
Dolní nám č. 43 / Uhelná č.13 I x Ab1 Ulice 28. října č. 9 I návrh
Dolní nám č. 49, 50 2005 I x Ab1 Univerzitní č. 7, č.p. 224 - Vila Primavesi I x K2 .
Farní kostel Sv. Michala - fasády 2006 I x C Univerzitní č. 10 I B2
Horní nám. č. 9 I x B1 Univerzitní č. 12 I x B2
Horní nám. č. 12 I x B1 Václavské nám. č. 5 I NKP CK
Horní nám č.20 I ne B Wurmova č. 1 2005 I x B D
Horní nám č.21 I x B3 D Wurmova č. 3, č.p. 589 - celková rekonstr. I x AC1 D
Horní nám. č. 22 I x K1 Wurmova č. 5 I x AC1 D
Horní nám. č.p. 583 přestavba radnice pro reprezent. účely I x AK3 Zástavba proluky Uhelná I A2
Informační systém I Ztracená 4, č.p. 253 / Mahlerova č. 1- Dům U Zlaté štiky - celková rekonstrukce I x Nb1
Kapucínská č. 6 I x Ab1 Ztracená č. 10 / Mahlerova č. 7-statika, portál, fasád. Prvky I x Nb2 D
Kapucínská č. 12 I x B3 Ztracená č. 12 I x B2
Katedrála sv. Václava - oprava pláště I NKP C Ztracená č. 15 I x B2
Kateřinská -  kostel Sv.Kateřiny I x C . Žerotínovo n.č.6 2005 I x B3
Kateřinská č. 10, č.p. 83 - rekonstrukce kateřinského kláštera I x SbC Žerotínovo n.č.7 2005 I x B1
Kosinova č. 4 I x S8 Žerotínovo nám. 8 - barokní trámový strop, střecha, fasáda 2005 I x B3 D
Koželužská č. 25, Hanáckého pluku č. 5 I ne Žerotínovo n.č.10 2005 I x B3
Koželužská č. 31, č.p. 945 - fasáda I x KO1 D Žerotínovo nám. 12 I x A3
Křížkovského č. 6 - vstupní vrata, fasáda I x Ab1 Žerotínovo nám. 13, Michalská č.7 2005 I x B3
Křížkovského č. 8 I x Š Žerotínovo nám. - kostel Sv.Michala I x C D
Lafayettova č. 7 2005 I x B3 D Průzkumy domů – stav. tech.,  geol.,  SHP, archeol. I
Mahlerova č. 21 I x B3 D Úprava parku pod Dómem 2004 I
Mariánská č. 3 - střecha 2004 I x BC D Úprava Václavského náměstí 2006 I
Mariánská č. 7 I x B Úpravy Bezručových sadů 2006 I



TABULKA 4 ETAPIZACE REGENERACE 2004 - 2008   II.ETAPA

AKCE K ZAHÁJENÍ V ROCE 2004 A POZDĚJI

Z
ap

oč
at

o

P
ro

je
kt

N
ez

ap
oč

at
o

D
ob

a 
re

al
iz

ac
e 

up
ra

vi
t a

 
do

pl
ni

t

E
ta

pa
   

K
ul

tu
rn

í p
am

át
ka

V
yu

ži
tí Poznámka z 

r.2000 - 
upravit
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1. máje č. 5, č.p. 820 / Mlčochova č. 2 - krytina x II x U1 Pavelčákova č. 9 x II ne B2
1. máje č. 6 x II ne B2 Pekařská č. 23, Vodární č. 1 x II x B2
1. máje č. 11 x II ne B2 Purkrabská č. 2 x II x KŠ1
1. máje č. 16 x II ne B1 Purkrabská č. 4 x II x KŠ1
1. máje č. 18 x II x A0b Riegrova č. 10 x II x Nb2
Blažejské nám. č. 2 x II x B3 Riegrova č. 27 x II ne Ab1
Blažejské nám. č. 3 x II ne B2 Slovenská č. 8 x II ne B3
Blažejské nám. č. 8 x II ne B2 Slovenská č. 10 x II ne B3
Blažejské nám. č. 12 x II ne B3 Sokolská 2 x II ne B1
Denisova č.3, Vodární č. 2 x II ne B2 Sokolská č. 17 x II x KB7
Denisova č. 12 x II ne B2 Sokolská č. 44, Zámečnická  č.5 x II ne B2
Denisova č. 19 x II x B1 Sokolská č. 48 x II x A1
Denisova č. 20 x II ne B3 Sokolská č. 50 x II x A1
Denisova č. 24 x II návrh B3 Studentská č.p. 582 - Staroměstská kasárna x II x KSU1
Denisova č. 35, č.p. 291- statika x II x B2 Šemberova č. 3 x II ne

Dolní nám č. 10 x II ne B2 Šemberova č. 8 x II ne B3
Dolní nám č. 11 x II x B2 tř. Svobody č. 25 x II B1
Dolní nám č. 12 x II x B1 Václavské nám. č. 2, č.p. 812 - opravy, neobyvatelný x II NKP BC
Dolní nám č. 13 x II x B2 Wurmova č. 7 x II x Š 
Dolní nám č. 17 x II x B2 Wurmova č. 9 x II x Cb
Dolní nám č. 18 x II x B1 Wurmova č. 11 x II x AC1
Dolní nám č. 22 X x II x B2 Wurmova č. 13 x II x Š3
Dolní nám č. 26 x II x B2 Zámečnická č. 5 - ve dvoře x II x Ab1
Dolní nám č. 27 x II x Ab1 Zámečnická Studentská - bašta x II x

Dolní nám č. 30 fasády x II ne B Zástavba proluky Denisova č. 37 - 45 x II B2
Dolní nám č. 31 fasády x II ne B Zástavba proluky Mahlerova x II B2
Dolní nám. č. 33 - střecha x II x Ob1 Zástavba proluky Sokolská x II B2
Dolní nám č. 34 X x II x B2 Zástavba proluky vedle hotelu GEMO tř. Svobody č. 35 x II ND
Dolní nám č. 44 / Uhelná č. 11 x II x B1 Ztracená č. 8 / Mahlerova č6 x II x B2
Dolní nám č. 46 fasády x II x B1 Ztracená č. 22 x II návrh B2
Dolní nám č. 47 fasády x II x Ab1 Ztracená č. 24 x II ne B2
Dolní nám č. 48 x II ne ND Ztracená č. 26 x II návrh B2
Farní kostel Sv. Mořice - krytina, římsy, fasáda X II x C Ztracená č. 28 - fasáda, střecha x II ne B1
Horní nám. č.1, č.p. 371/ Riegrova č. 2,  Salmův palác x II x A1 Ztracená č. 30 x II návrh B2
Horní nám. 26,  fasáda x 2005 II x C1 Žerotínovo nám. č. 1 x II x Cb6
Kapucínská č. 11 x II ne B3 Žerotínovo nám. č. 2 x II x Cb1
Kateřinská č. 3 x II x B2 Stavby předávacích stanic tepla a tepelných sítí II
Komenského č. 11 x II ne B2 Stavby trafostanic a kabelových rozvodů VN 22 kV II
Korunní pevnůstka x II x SK3,K2 Studie městského mobiliáře a veřejného osvětlení x II
Kostel Sv.Mořice x II x C Světelně řízená křižovatka Dobrovského - Komenského x II
Křivá č. 6 x II ne B2 Propojení Horního a Dolního nám., pasáže ALFA a BETA prozatím otevření požární uličky x I
Křižovatka Na Střelnici-Dobrovského-Studentská-Sokolská x II Přesun tramvajové trati na nám. Republiky x II
Lafayettova č. 10 , Uhelná 29 x II x Ab1 Přesun tramvajové trati od kostela sv. Mořice x II
Lafayettova č. 11 x II ne B2 Rekonstrukce ulice Koželužské,vymístění DPMO a odstavného stání tramvají X x 2004 II dlažba

Lafayettova č. 12, 14, č.p. 41, 42 - Měšťan. pivovar a sladovna x II x O1 Řešení veřejných prostor Blažejského nám. x II
Mahlerova č. 13 x II x B3 Řešení veřejných prostor Dolního nám. x II
Mahlerova č. 23 x II ne B3 Řešení západovýchodní komunikační osy vč. nám. Republiky x II
Mahlerova č. 25 x II ne B3 Garáže GAMA v části DPMO x II
Mariánská č. 5 x II x B Inženýrské sítě a povrchy  komunikací v ul. Uhelné x II
Mlčochova č. 3 - fasády x II ne ND Inženýrské sítě Dolní nám. x II
Mlčochova č. 7, č.p. 813 - fasáda x II x BC Asanační úpravy, hřiště u vyústění Aksamitovy ulice x II
Mlčochova č.4 x II ne B2 Asanační úpravy, park podél hradeb u DPMO x II
Nám. Republiky č. 4 x II x VA Asanační úpravy, park podél hradeb u remízy tramvaje x II
Nám. Republiky č. 5 x II x K Autobusová zastávka Legionářská x .. II
Nám. Republiky č. 6 x II x K3 Dlažba, uliční architektura, zeleň x II
Ostružnická č. 8 x II ne B2 Rekonstrukce Třídy Svobody, nové prostorové uspořádání x 2008 II
Památník Jihoslovanů x II x K Úprava parku pod letním kinem x 2006 II
Pavelčákova č. 5 x II návrh B3   



TABULKA 5 SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V MPR OLOMOUC

čp.1 měšťanský dům Pavelčákova 21 13689/8-3686 čp.149 měšťanský dům Purkrabská 5 13713/8-3710 čp.229 měšťanský dům Universitní 10 13752/8-3749

čp.6 měšťanský dům Pavelčákova 11 13690/8-3687 čp.152 palác Žerotínský nám. Žerotinovo 3 13777/8-3774 čp.230 měšťanský dům nám. Universitní 12 13747/ 8-3744

čp.13 měšťanský dům U zlatého prstenu Horní náměstí 18 13615/8-3612 čp.153 palác Žerotínský Purkrabská 2 13711 / 8-3708 čp.232 měšťanský dům nám. Universitní 16 13746/8-3743

čp.16 měšťanský dům Dolní náměstí 50 13594/8-3591 čp.154 měšťanský dům Purkrabská 4 13712/8-3709 čp.233 měšťanský dům nám. Universitní 18 13753/8-3750

čp.17 měšťanský dům Dolní náměstí 48 13593/8-3590 čp.155 měšťanský dům Purkrabská 6 13714/8-3711 čp.237 měšťanský dům Mahlerova 21 13648/8-3645

čp.19 měšťanský dům U stříbrného rýče Dolní náměstí 47 13592/8-3589 čp.156 měšťanský dům Purkrabská 8 13715/8-3712 čp.240 měšťanský dům Mahlerova 15 13647/8-3644

čp.20 měšťanský dům Dolní náměstí 46 13591 / 8-3588 čp.158 měšťanský dům Purkrabská 10 13716/8-3713 čp.241 měšťanský dům Mahlerova 13 13646/8-3643

čp.21 měšťanský dům U černého koně Dolní náměstí 44 13590/8-3587 čp.165 měšťanský dům Dolní náměstí 23 13578/8-3575 čp.244 seminář jezuitský sv. Františka Xaverského nám. Universitní 1 13745/8-3742

čp.22 měšťansky durn U zlatého jelena, U svatých Tří králů.. U zlaté ryby Dolni náměstí 43 13589/8-3586 čp.166 měšťanský durn Dolní náměstí 22 13577/8-3574 čp.249 měšťanský dům nám. Žerotinovo 14 13788/8-3785

čp 25 masné krámy Dolni náměstí 40 13587/8-3584 čp.167 měšťanský dům Doiní náměstí 21 13576/8-3573 čp.250 měšťanský dům nám. Žerotinovo 13 13787/8-3784

čp.26 měšťanský dům Dolní náměstí 39 13586/8-3583 čp.169 měšťanský dům U zeleného orla Dolní náměstí 19 13575/8-3572 čp.252 měšťanský dům U bílého klobouku Michaiská 3 13657/ 8-3654

čp.27 měšťanský dům Haunschilduv, U zlatého jelena. U černého orla Dolni náměstí 38 13637/8-3634 čp.170 měšťanský dům Dolní náměstí 18 13574/8-3571 čp.253 měšťanský dům U zlaté štiky Michalská. Ztracená 4 13770/8-3767

čp.28 měšťanský dům Lafayettova 4 13588/8-3585 čp.171 měšťanský dům Dolní náměstí 17 13573/8-3570 čp.254 měšťanský dům Ztracená 6 13771 / 8-3768

čp.29 měšťanský dům Lafayettova 6 13639/8-3636 čp.172 měšťanský dům Dolní náměstí 16 13572/8-3569 čp.255 měšťanský dům Ztracená 8 13772/ 8-3769

čp.30 měšťanský dům Lafayettova 8 13641 / 8-3638 čp.174 měšťanský dům Panská, Dolní náměstí 2 13686/8-3683 čp.256 seminář Ztracená 10 13773/8-3770

čp.31 měšťanský dům U červeného kohouta Lafayettova 10 13642/8-3639 čp.177 měšťanský dům Panská 8 13688/8-3685 čp.257 měšťanský dům Ztracená 12 13774/ 8-3771

čp.41 pivovar Lafayettova 12 13643/8-3640 čp.181 měšťanský dům školní 3 13740/8-3737 čp.264 měšťanský dům 16891 / 8-2042

čp.44 měšťanský dům Lafayettova 15 13645 / 8-3642 čp.183 měšťanský dům Školní, Panská 6 13741 / 8-3738 čp.283 měšťansky dům LI ziatého beránka Univesitni 2 13748/8-3745

čp.45 měšťanský dům Lafayettova 13 13644/8-3641 čp.186 měšťanský dům Panská 3 13687/8-3684 čp.284 jiná škola jezuitská Denisova, Univerzitní 30 13555/ 8-3552

čp 48 měšťanský dům Lafayettova 7 13640/8-3637 čp.188 měšťanský dům U zlatého kříže Dolní náměstí, Panská 13 13571 / 8-3568 čp.285 měšťanský dům, z toho jen: portál Ostružnická 8 13608/8-3605

čp.49 měšťanský dům Lafayettova 5 13638/8-3635 čp.189 měšťanský dům U zlatého slunce Dolní náměstí 12 13570/8-3567 čp.291 měšťanský dům Denisova 35 13557/8-3554

cp.52 měšťanský dům Dolní náměstí 36 13585/8-3582 čp.190 měšťanský dům U arcivévody Karla Dolní náměstí 11 13569/8-3566 čp.292 měšťanský dům Denisova 33 13556/8-3553

čp.53 měšťanský dům DoSní náměstí 35 13584/8-3581 čp.192 měšťanský dům li zeleného stromu Dolni náměstí 9 13568/8-3565 čp.294 měšťansky dům Denisova 29 13554/8-3551

čp.54 měšťanský dům U ziatého kříže. U žlutého Iva Dolní náměstí 34 13583/8-3580 čp.193 měšťanský dům U zeleného věnce Dolní náměstí 8 13567/8-3564 čp.295 měšťanský dům Denisova. Kačení 27 13553/8-3550

čp.55 měšťanský dům U sv. Trojice, li bílého křížku Doiní náměstí 33 13582/8-3579 čp.194 měšťanský dům U bílé růže Dolní náměstí 7 13566/8-3563 čp.298 měšťanský dům Kačení 8 13621 / 8-3618

čp.56 měšťanský dům Doiní náměstí 32 13581 / 8-3578 čp.198 měšťanský dům U zlaté lodi Dolní náměstí 4 13565/8-3562 čp.305 měšťanský dům Denisova 23 13552/ 8-3549

čd.60 měšťanský dům Kateřinská 4 13628/8-3625 čp.199 měšťanský dům Doiní náměstí 3 13564/8-3561 čp.307 měšťanský dům Denisova 19 13551 / 8-3548

čp.62 špitál sv. Ondřeje, měšťansky Kateřinská 8 11897/8-3207 čp.200 měšťanský dům U zlatého srpu Dolní náměstí 2 13563/8-3560 čp.308 měšťanský dům Denisova 17 13550/8-3547

čp.67 měšťanský dům Šemberova 7 13739/8-3736 čp.203 měšťanský dům Horní náměstí. Školní 1 13613/8-3610 čp.309 měšťanský durn Denisova 15 13549/8-3546

čp.83 klášter voršilek (puv. dominikánek) Kateřinská 10 13629/8-3626 čd.204 měšťanský dům Horní náměstí 13 13612/8-3609 čp.310 měšťanský dům Denisova 13 13548/8-3545

čp.98 měšťanský dům Blažejské náměstí 6 13546/8-3543 čp.205 měšťanský dům U zlatého psa. U černého osa Horní náměstí 12 13611 / 8-3608 čp.311 měšťanský dům Denisova 11 13547/8-3544

čp.101 měšťanský dům Biažejské náměstí 2 13545/8-3542 čp.206 palác Podstatských z Prusínovíc Michalská. Ztracená 2 13656/8-3653 čp.323 měšťanský dům Krajinská lékárna, U černého orla Horní nám. 13610/8-3607

čp.102 měšťanský dům Blažejské náměstí 1 13544/8-3541 čp.211 měšťanský dům U kazatelny nám. Žerotinovo 12 13786/8-3783 čp.324 měšťanský dům Ostružnická 4 13681 / 8-3678

čp.104 měšťanský dům Havelkova 7 13601 / 8-3598 čp.212 měšťanský dům nám. Žerotinovo 11 13785/8-3782 čp.333 měšťanský dům Ostružnická 22 13684/8-3681

čp.105 měšťanský dům Havelkova 5 13600/8-3597 čp.213 měšťanský dům nám. Žerotinovo 10 13784/8-3781 čp,342 měšťanský dům Ostružnická 40 13685 / 8-3682

čp.106 měšťanský dům Havelkova 3 13599/8-3596 čp.214 měšťanský durn nám. Žerotinovo 9 13783/8-3780 čp.356 měšťanský dům Ostružnická 15 13683/8-3680

čp.107 měšťanský dům Havelkova, Kateřinská 5 13598 / 8-3595 čp.215 měšťanský dům nám. Žerotinovo 8 13782 / 8-3779 čp.361 měšťanský dům U zlaté koruny, U uherského krále Ostružnická 13682/ 8-3679

čp.108 měšťanský dům Kateřinská 3 13627/8-3624 čp.216 měšťanský dům nám. Žerotinovo 7 13781 / 8-3778 čp.362 měšťanský dům Ostružnická 3 13680/8-3677

čp.111 měšťanský dům U bílé labutě Dolní náměstí 27 13580/8-3577 čp.217 měšťanský dům nám. Žerotinovo 6 13780/8-3777 čp.363 měšťanský dům Ostružnická 1 13679/8-3676

čp.112 měšťanský durn Dolní náměstí 26 13579/8-3576 čp.218 měšťanský dům nám. Žerotinovo 5 13779/8-3776 čp.364 palác Ditrichštejský Horní náměstí, Opletalova 13609/8-3606

čp.117 měšťanský dům Kapucínská 6 13622/8-3619 čp.219 měšťanský dům nám, Žerotinovo 4 13778/8-3775 čp.367 palác Edelmanův Horní náměstí 5 13607/8-3604

čp.118 měšťanský dům Kapucínská 8 13623/8-3620 čp.220 klášter dominikánský Žerotínovo 1 13776 / 8-3773 čp.371 paiác Salmův Horní náměstí 1 13806/8-3603
čp.120 měšťanský dům Kapucínská 12 13624/8-3621 čp.225 konvikt jezuitský s kaplí Božího léta Universitní 3 13749 / 8-3746 čp.374 měšťanský dům Riiegrova 8 13725/8-3722
čp.121 měšťanský dům Kapucínská 14 13625/8-3622 čp.226 měšťanský dům Universitní 4 13750/8-3747 čp.380 měšťanský dům Rieqrova 20 13729/8-3726
čp.132 měšťanský dům Hrnčířská 22 13620/8-3617 čp 228 měšťanský dům Universitní 8 13751 / 8-3748 čp.382 měšťanský dům Riegrova 24 18831/8-3130



TABULKA 6 SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V MPR OLOMOUC

čp.394 měšťanský dům Riegrova 17 13727/8-3724 čp.504 měšťanský dúm 8. května 25 13674/8-3671 čp.837 měšťanský dům 1. máje 26 13708/8-3705

čp.402 měšťanský dům Riegrova, Barvířská 9 13726/ 8-3723 čp.505 kanovnický dům Křižkovského 6 13633/8-3630 čp.839 měšťanský dům 1. máje 30 13709/8-3706

čp.403 měšťanský dům Riegrova 7 13724/ 8-3721 čp.511 proboštství Křižkovského 8 13634/8-3631 čp.841 zbrojnice terezínská - Přemyslovské kasárny Biskupské náměstí 2 13543/8-3540

čp.404 měšťanský dům Riegrova 5 13723/8-3720 čp.513 kanovnický dům Křižkovského 12 13635/8-3632 čp.843 vysoká škola stavovská Akademická, Křížkovského 5 13541 / 8-3538

čp.383 měšťanský dúm Rieqrova 26 13731/8-3728 čp.514 kanovnický dum Křižkovského 14 13636/8-3633 čp.847 Měšťanský dům - vikářský dům Mariánská 8 13652/8-3649

čp.391 měšťanský dúm Riegrova 23 13730/8-3727 čp.516 měšťanský dum 8. května 17 13672/8-3669 čp.848 měšťanský dum Mariánská 10 13653/8-3650

čp.393 měšťanský dům Riegrova 19 13728/8-3725 čp.519 měšťanský dům 8. května 11 13668/8-3665 čp.849 měšťanský dum - vikářský dum Mariánská 12 13654/8-3651

čp.394 měšťanský dům Riegrova 17 13727/8-3724 čp.520 měšťanský dům 8. května 9 13667/8-3664 čp.850 měšťanský dum Mariánská 14 13655/8-3652

čp.4O2 měšťanský dům Riegrova, Barvířská 9 13726/8-3723 čp.521 měšťanský dům 8. května 7 13665/8-3662 čp.851 kanovnický dum Akademická, Mariánská 4 13540/8-3537

čp.403 měšťanský dúm Rieqrova 7 13724/8-3721 čp.522 měšťanský dům 8. května 5 13664/8-3661 čp.853 kanovnický dům Mariánská 7 13651 / 8-3648

čp.404 měšťanský dum Riegrova 5 13723/8-3720 čp.524 měšťanský dum 8. květne, U hradeb 1 13744/8-3741 čp.854 měšťanský dům Mariánská 5 13650/8-3647

čp.405 měšťanský dum Rieprova 3 13722/8-3719 čp.526 kanovnický dům Wurmova 13 13768/8-3765 čp.855 fara Mariánská 3 13649/8-3646

čp.408 kolej jezuitská Nám. Republiky 4 13720/8-3717 čp.537 kanovnický dům Wurmova 11 13767/8-3764 čp.856 nám. Republiky 1, Knihovna města Olomouce, bývalé okresní hejtmanství 22227/8-3148

čp.409 měšťanský dům U zlatého stromu, U zeleného stromu Horní náměstí 26 13619/8-3616 čp.550 kasárna Mořictcá Zámečnická 3 13769/8-3766 čp.941 Korunní pevnůstka, parcč.691

čp.410 palác Petrášův Horní náměstí 25 13618/8-3615 čp.551 solnice Sokolská 48 13737/8-3734 čp.945 pekárna vojenská Koželužská 31 13630/8-3627

čp.414 měšťanský dum Švédská 10 13743/8-3740 čp.562 arcibiskupství Wurmova 9 13766/8-3763 klášter kapucínský, z toho ien: kostel Zvěstování P. Marie Dolní náměstí 13561 / 8-3558

čp.422 kanovnický dům nám. Republiky 3 13719/8-3716 čp.577 kanovnický dům Wurmova 7 13765/8-3762 Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava NKP

čp.423 měšťanský dum Švédská, Horní nám. 24** 1 13742/8-3739 čp.578 klášter dominikánský Slovenská 14 13733/8-3730 palác Přemyslovský nám. Václavské 13754/8-3751, NKP

čp.425 kanovnický dum Křižkovského 2 13631 / 8-3628 čp.579 měšťanský dum Sokolská 15 13736/8-3733 kostel sv. Václava nám. Václavské 13755 / 8-3752, NKP

čp.432 divadlo Moravské, dříve Oldřicha Stibora tř. Svobody 33 13617/8-3614 čp.582 kasárna Staroměstská Studentská 13738/8-3735 kaple P. Marie Ochraniíelky nám. Václavské 13757/8-3754, NKP

čp.433 měšťanský dum Horní náměstí 21 13616/8-3613 čp.583 radnice Horní náměstí 13605/8-3602 kapie sv. Anny nám. Václavské 13756/8-3753, NKP

čp.441 měšťanský dum Pavelčákova 14 13691 / 8-3688 čp.586 měšťanský dum Sokolská 7 13735/8-3732 kostel sv. Mořice 8. května 13663/8-3660, NKP

čp.445 měšťanský diim Paveíčákova, Svobody 22 13692/8-3689 čp.587 kostel Svatých schodů Sokolská 17 13734/8-3731 sioup se sousoším Nejsvětější Trojice Horní náměstí 13602/8-3599, NKP UNESCO

čp.450 měšťanský dum 8. května 8 13666/8-3663 čp.588 kanovnický dum Wurmova 5  13764 / 8-3761 kašna Caesarova Horní náměstí 13603/8-3600, NKP 

čp.452 měšťanský dům 8. května 12 13669/8-3666 čp.589 měšťanský dum 1. máje 36 13710 / 8-3707 kašna Herkulova Horní náměstí 13604/8-3601, NKP

čp.453 měšťanský dum 8. května 14 13670/8-3667 čp.614 měšťanský dum Wurmova, tř. 1. máje 34 13763 / 8-3760 kašna Jupiterova Dolní náměstí 13560/8-3557LNKP

čp.454 měšťanský dum 8. května 16 13671/ 8-3668 čp.803 kasárna Hanácká 1. máje 1 13696/8-3693 kašna Merkurova 8. května, 28. října 13662 / 8-3659, NKP

čp.455 měšťanský dům 8. května 18 13673/8-3670 čp.807 měšťanský dum 1. máje 19 1375/8-3702 kašna Neptunova Dolní náměstí      13559 / 8-3556, NKP

čp.457 měšťanský dům 28. října, 8. května 15 13597/8-3594 čp.808 měšťanský dum 1. máje 17 13703/8-3700 kašna Tritonů náměstí Republiky 13717/8-3714, NKP

čp.459 měšťanský dům 28. října 11 13596/8-3593 čp.810 fara metropolitní - dum bonifantu nám. Václavské 6 13760/8-3757, NKP kostel Neposkvrněného Početí P. Marie Slovenská 13732/8-3729

čp.461 měšťanský dům 28. října 7                                                                                                              113595 / 8-359213595/8-3592 čp.811 děkanství kapituiní nam. Václavské 3 13759/8-3756, NKP koste! P. Marie Sněžné nám. Republiky 13718/8-3715

čp.475 měšťanský dům Opletalova 6 13660/8-3657 čp.812 měšťanský dum nám. Václavské 2 13758/8-3755, NKP koste! sv. Kateřiny Kateřinská      13626 / 8-3623

čp.477 fara Opletalova 10 13661 / 8-3658 čp.813 měšťanský dum Mlčochova 7 J3659/8-3656, NKP městské opevněni 13789/8-3786

čp,483 měšťanský dům Vodární 5 13762/8-3759 čp.814 fara Mlčochova 5 13658/8-3655, NKP  vojenská prachárna v korunní hradbě ......../-3 786/6

čp.484 měšťanský dům Pekařská 23 13695/8-3692 čp.818 měšťanský dům 1. máje 9 13700/8-3697 sloup se sochou P. Marie Dolní náměstí                                                                             13558 / 8-3555

čp.485 měšťanský dům U města Retzu Pekařská 21 13694/8-3691 čp.820 měšťanský dům 1. máje (Mlčochova) 2 13698/8-3695 socha sv. Floriána nám. Žerotínovo 13775/8-3772

čp.487 měšťanský dům Pekařská 17 21118/8-3127 čp.821 kasárna Kadetka 1. mate 3 13697/8-3694 socha sv. Jana Nepomuckého nám. Václavské 13761/8-3758, NKP

čp.491 měšťanský dům Pekařská 9 13693/8-3690 čp.822 klášter klarisek nám. Republiky 5 13721 / 8-3718 park Bezručovy sady 10691 /9-3

čp.497 měšťanský dům 8. května, Zámečnická 37 13678/8-3675 čp.827 měšťanský dum 1. máje 8 13699/8-3696 sochy čtyř Herkulů Bezručovy sady 13542/8-3539

óp.498 měšťanský dům 8. května 35 13677/8-3674 čp.829 měšťanský dům 1. máje 10 13701 / 8-3698 městské opevnění ze 14. stol., zaniklé v 15. stol., archeologické stopy Denisova, v čp. 43, 45, 47 11428/9-27

čp.499 měšťanský dům 8. května 33 13676/8-3673 čp.830 měšťanský dům U Josefa 1. máie 12 13702/8-3699 hraniční kámen přemístěn z Bíle Lhoty, depositář 13944/8-2738

čp.501                           8.května 29 30841/ 8-3157 čp.833 měšťanský dům U zlatého lva, U žlutého Iva 1. máje 18 13704/8-3701 Olomouc   městské opevnění 13789/8-3786

čp.502 kanovnický dům Křižkovského 4 13632/8-3629 čp.835 měšťanský dúm 1. máie 22 13706/8-3703 Olomouc čp.76 pná obytná stavba 50123/

čp.503 měšťanský dům 8 května 27 13675/8-3672 čp.836 měšťanský dům U černého koně 1. máje 24 13707/8-3704 Olomouc  měšťanský dům -základové zdivo, archeolgiccké stopy 24440 / 8-2965



TABULKA 7 SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ OLOMOUCE MIMO MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

číslo rejstříku sídelní útvar část obce         nemovitá kulturní památka číslo rejstříku   sídelní útvar část obce nemovitá kulturní památka

29734 / 8-2958 Olomouc Hejčín                     kostel sv. Cyrila a Metoděje, Cyrilometodějské nám. 44990/8-1710 Olomouc Nová Ulice čp.17 hospoda, Litovelská

20949/8-1739 Olomouc Hejčin čp.5 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 49013/8-1756 Olomouc Nová Ulice čp.93 měšťanský dům, i. P. Pavlova

15342/8-1739 Olomouc Hejčín čp.7 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 28682/ 8-2960 Olomouc Nová Ulice čp.116 společenský dům - klubovna Spartakových skautů, Litovelská 5

27477/8-1739 Olomouc Hejčín čp.9 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 53539/ 8-2275 Olomouc Nová Ulice čp.185 nemocnice Fakultní, z toho jen: hospodářský pavilon, !. P. Pavlova 6

47102/8-1739 Olomouc Hejčín čp.11 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 35640/8-3149 Olomouc Nová Ulice čp.250 měšťanský dům

19456/8-1739 Olomouc Hejčín                     čp. 13 rodinný dum - dělnická koionie, nám. Mrštíkovo 27858/8-3150 Olomouc Nová Ulice čp.257 měšťanský dům

20970/8-1739 Olomouc Hejčín čp.15 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 38891 / 8-3132 Olomouc Nová Ulice čp.277 měšťanský dům

16259/8-1739 Olomouc Hejčín                     čp.17 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mršti kovo 32899/ 8-2264 Olomouc Nová Ulice čp.333 rodinný dum, Na vozovce 21

14400/8-1739 Olomouc Hejčín čp.19 rodinný dům - dělnická koionie, nám. Mrštíkovo 32026 / 8-2269 Olomouc Nová Ulice čp.368 rodinný dům, Na vozovce 19

16161/8-1739 Olomouc Hejčín čp.21 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 22365 / 8-2607 Olomouc Nová Ulice čp.501 vila Hrubanova, Brněnská 82

23382/8-1739 Olomouc Hejčín čp.23 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 36472 / 8-2959 Olomouc Nová Ulice čp.538 sbor Husův, U Husova sboru

36104/8-1739 Olomouc Hejčín čp.25 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 30150/8-2270 Olomouc Nová Ulice čp.549 rodinný dům, Na vozovce 12

26436/8-1739 Olomouc Hejčín čp.27 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 23274/8-3152 Olomouc Nová Ulice čp.603 rodinný dům

14158/8-1739 Olomouc Hejčin čp.29 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 34327 / 8-2266 Olomouc Nová Ulice čp.625 rodinný dům, Polívkova 35

22353/8-1739 Olomouc Hejčín čp.31 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 41673/8-2273 Olomouc Nová Ulice čp.649 činžovní dům, Žiíinská 18

16444/8-1739 Olomouc Hejčín čp.33 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 22120/8-2272 Olomouc Nová Ulice čp.650 činžovní dům, Žiíinská 20

16096 / 8-1739         Olomouc Hejčín čp.35 rodinný dům - dělnická koionie, nám. Mrštíkovo 45500/8-1753 Olomouc Nová Ulice letohrádek zahradní, I. P. Pavlova 7

19016 / 8-1739        Olomouc Hejčín čp.37 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 21193/8-1709 Olomouc Nová Ulice společenský dům - spolkový dům (dům odboru), Palackého 21

22512 / 8-1739           Olomouc Hejčín čp,39 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 23652/8-1728 Olomouc Nová Ulice pevnost olomoucká, Tabulový vrch

19614 / 8-1739            Olomouc Hejčín  čp.41 rodinný dům - dělnická koionie, nám. Mrštíkovo 25602 / 8-2959 Olomouc Nová Ulice čp.538 sbor Husův, U Husova sboru

19995/8-1739 Olomouc Hejčín čp.43 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 47170/8-1750 Olomouc Nové Sady socha P. Marie Střední, Novosadská

20332/8-1739 Olomouc Hejčín čp.45 rodinný dum - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 38095 / 8-2953 Olomouc Olomouc bývalý kostel evangelický, Svobody

22822/8-1739 Olomouc Hejčín                     čp.47 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 50116/9-50 Olomouc Olomouc park Čechovy sady

21853/8-1739 Olomouc Hejčín                    čp.49 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 10570/9-2 Olomouc Olomouc park Smetanovy sady

39468 / 8-1739           Olomouc Hejčín čp.51 rodinný dům - dělnická koionie, nám. Mrštíkovo 18187/8-1716 Olomouc Olomouc pamětní kámen - místo vstupu Rudé armády do Olomouce roh Blahoslavovy a Osvobození

33122/8-1739 Olomouc Hejčín čp.53 rodinný dům - dělnická kolonie, nám. Mrštíkovo 31012/8-1712 Olomouc Olomouc pomník osvobození Rudou armádou, sady Čechovy

33596/8-1733 Olomouc Hodoiany boží muka. u Moravských čokoládoven 33876/8-3129 Olomouc Olomouc čp.553 měšťanský dum

24395/8-1714 Olomouc Hodoiany pamětní kámen při Domově důchodců 22660/8-3125 Olomouc Olomouc čp.591 měšťanský dum

46227/8-1713 Olomouc Hodoiany pamětní kámen při hřbitově 47285/8-3124 Olomouc Olomouc čp.603 lázeňský pavilón

54124/8-1740 Olomouc Hodoiany čp.1 rodinný dům dělnický, Barákova 36820/8-2615 Olomouc Olomouc čp.621 rodinný dům, Palackého 1

15934/8-1741 Olomouc Chválkovice kostel sv. Barbory 51980/9-97 Olomouc Olomouc čp.624 výchovný ústav - Ústav pro vzdělávání dívek hraběte Pöttinga, Pöttingova 2

40642/8-1744 Olomouc Chválkovice kaplička V, okraj Chválkovic 50164/9-59 Olomouc Olomouc čp.638 činžovní dům, Na Vozovce 33

26437/8-1742 Olomouc Chválkovice socha sv. Jana Nepomuckáno, nám. Selské 26331 / 8-2954 Olomouc Olomouc čp.685 soud, tř. Svobody 16

31444/8-1745 Olomouc Chválkovice             socha sv. Tadeáše 14266/8-3131 Olomouc Olomouc čp.689 měšťanský dům, Svobody 16

23796 / 8-1743           Olomouc Chválkovice             sousoší poutníka a anděla, Švabinského 19619/8-3126 Olomouc Olomouc čp.712 měšťanský dům, Svobody 16

14751 / 8-1719          Olomouc Chválkovice             pevnost II. 35959/ 8-2268 Olomouc Olomouc čp.739 sklad, Spartakiádní 7

36135 / 8-2276         Olomouc Chválkovice             vodárna parní 22057/8-2617 Olomouc Olomouc čp.748 rodinný dům, Spojenců 20

30199/8-1746 NKP Olomouc Klášterní Hradisko čp.38 klášter premonstrátský, s omezením: bez budov na parcelách č.: 1/2, 1/4, 1/6, 3/2, 5, 9, 26944/ 8-2274 Olomouc Olomouc čp.763 nemocnice, nám. Hrdinů 2

10/1 hosp. budova. 10/2, 87, 90, nám. Sušilovo 19706/8-3156 Olomouc Olomouc čp.905 tržnice dobytčí

32760/8-1715 Olomouc Lazce pamětní kámen, při mostě 35893/8-1707 Olomouc Olomouc čp.906 hospoda Na Hané, Jeremenkova 2

22903/8-3147 Olomouc Lazce čp. 110 rodinný dům 34341 / 8-1708 Olomouc Olomouc čp.913 restaurace Bristol, Komenského 29

21515/8-3133 Olomouc Lazce čp.148 měšťanský dům 46336/8-2616 Olomouc Olomouc čp.996 rodinný dům, Spojenců 16

35869/8-3134 Olomouc Lazce čp.184 měšťanský dům 46818/8-2957 Olomouc Olomouc čp.1125 kostel sv. Gorazda, Gorazdovo nám. 14

28279/8-1711 Olomouc Lazce sportovní střelnice - střelnice, z toho jen: pomník popravených 36991 / 8-3158 Olomouc Olomouc sportovní střelnice - měšťanská střelnice

27455/8-1723 Olomouc Neředín pevnost XV. 27084/8-1757 Olomouc Pavlovicky socha P. Marie Pavlovická

23874/8-3135 Olomouc Neředín pomník umučených židovského vyznání 15067/8-1758 Olomouc Povel kaple P. Marie

25987 / 8-2265 Olomouc Neředín čp.104 krematorium, tř.Míru 24642 / 8-2500 Olomouc Povel socha sv. Jana Nepomuckého, U kapličky, (pův. Stř. Novosadská)

11219/8-3863 Olomouc Neředín hřbitov Ústřední, z toho jen: pohřební kaple žid. a evang., obřadní síň římskokat, tř.Míru 19770/8-1751 Olomouc Povel socha sv. Judy Tadeáše, U kapličky, (púv. Stř. Novosadská)

pohřebiště RA, hrobky rodin Primavesi a Ottahalovy, Aloise Pallaty, J. L. Demla, sousoší Smutek, 28772/8-1759 Olomouc Povel socha sv. Šebestiána, Karla Marxe

33253 / 8-2267 Olomouc Neředín                   čp. 180 rodinný dům, Rumunská 5 32779/8-1760 Olomouc Řepčín kaple sv. Isidora, Řepčínská

41993/8-1752 Olomouc Nová Ulice kostel P. Marie Pomocné, z toho jen: sochy Krista a sv. Jana Nepomuckáno, i. P. Pavlova 1829 Olomouc Svatý Kopeček areál poutního kostela Navštívení Panny Marie, parc.č.1, 2, 3, 30

37376/8-1717 Olomouc Nová Ulice pevnost XIII,. při cihelně 1831 Olomouc Svatý Kopeček kaple sv.Barbory, na starém hřbitově, parc.č. 120

15191 / 8-1755 Olomouc Nová Ulice socha P. Marie návesní kaple 1832 Olomouc Svatý Kopeček dům č.p. 38, ul. St. Krejčího č.o. 10, severně od Sadového nám., parc.č. 29/2

33234/8-1754 Olomouc Nová Ulice socha P. Marie Vítězné, Mičurinova 2277 Olomouc Svatý Kopeček areál statku č.p. 91 poblíž silnice od Radíkova, parc.č. 534, 535, 537

42279/8-1710 Olomouc Nová Ulice sousoší Dělnická rodina, Litovelská 1982 Olomouc Topolany smírčí kříž, za stodolami u č.p.9, při silnici do Hněvotína

26631 / 8-2249             Olomouc Nová Ulice čp.1 rodinný dům Bedřicha Václavka, 1720 Soubor fortů kolem Olomouce
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AKCE REALIZOVANÉ

1. máje č. 3 / Mlčochova č. 1 I x V1
1. máje č. 8 I x B1
1. máje č. 12 2005 I x Ab1
1. máje č. 19 I x B2
1. máje č. 36 - opěrná zeď 2005 I x B2 D
28. října č. 11 I x B1
8. května č. 1
8. května č. 3
8. května č. 7 I x Ob1
8. května č. 8 I x Nb2
8. května č. 9 2005 I x B2 D
8. května č. 16 I x Ab1
8. května č. 17 I x B3
8. května č. 22 I x Nb2
Blažejské nám. č. 2 II x B3
Blažejské nám. č. 3
Blažejské nám. č. 12 II ne B3
Denisova č. 10 I x B2
Denisova č. 11
Denisova č. 13 I x B2
Denisova č. 23 2005 I x B1 D
Denisova č. 30 / Univerzitní č. 1 I x K
Dolní nám č. 3 I x B3
Dolní nám č. 2 I x B2
Dolní nám č. 10 II ne B2
Dolní nám č. 11 II x B2
Dolní nám č. 15
Dolní nám č. 17 II x B2 D
Dolní nám č. 18
Dolní nám č. 21 2004 I x B2 D
Dolní nám č. 22 II x B2
Dolní nám č. 24
Dolní nám č. 36 I x B1
Dolní nám. č. 38 č.p. 87 / Lafayettova č. 2 Hauenschildův pal. 
fasáda, restaurování I x AO1 D
Dolní nám č. 46
Dolní nám č. 47
Dolní nám č. 48 II ne ND
Dolní nám č. 49, 50 2005 I x Ab1
Farní kostel Sv. Michala - fasády 2006 I x C
Horní nám. č. 12
Horní nám. č. 9 I x B1
Horní nám č.20 I ne B
Horní nám č.21 I x B3 D
Horní nám. č. 22 I x K1
Horní nám. č.p. 583 přestavba radnice pro reprezent. účely I x AK3
Informační systém I
Kapucínská č. 12 I x B3
Katedrála sv. Václava - oprava pláště I NKP C
Kateřinská č. 3 x II x B2
Kateřinská č. 10, č.p. 83 - rekonstrukce kateřinského kláštera I x SbC
Kosinova č. 4 I x S8
Kozí, parc.č.589, Kapucínská 5
Křivá č. 4
Křivá č. 6 x II ne B2
Křižovatka Na Střelnici-Dobrovského-Studentská-Sokolská II
Lafayettova č. 7 2005 I x B3 D
Lafayettova č. 10 , Uhelná 29 II x Ab1
Lafayettova parc.č. 468/1 -jih
Mahlerova č. 7-statika, portál, fasád. Prvky x
Mahlerova č. 17
Mahlerova č. 21 I x B3 D
Mahlerova č. 23 II ne B3
Mariánská č. 3 - střecha 2004 I x BC D
Mariánská č. 5 II x B
Mariánská č. 7 I x B
Mlčochova č. 7, č.p. 813 - fasáda x II x BC
Mlýnská 4, č.p. 952 I x KO3 D
Nám. Republiky č. 3 I x A1
Nám. Republiky č. 5 II x K
Nám. Republiky č. 6 II x K3
Opletalova č. 10 2004 I x C1
Ostružnická č. 8 II ne B2
Ostružnická č. 15 I x B3
Panská č. 4
Panská č. 9, č.p. 184 I x B1
Pavelčákova č. 9 x II ne B2
Pekařská č. 23, Vodární č. 1 II x B2
Purkrabská č. 1 - obnova fasád 2012
Purkrabská č. 2 II x KŠ1
Purkrabská č. 4 II x KŠ1
Riegrova č. 3 I x B1
Riegrova č. 17 I x B1
Riegrova č. 19, č.p. 393 - fasáda I x B1 D
Riegrova č. 23 I x B1
Riegrova č. 24 2005 I x B1
Riegrova č. 25 I ne Ab1
Riegrova č. 26, č.p. 383 - celková rekonstr. I x Ab2
Riegrova č. 27 x II ne Ab1
Slovenská č. 6 I x O3
Slovenská č. 10
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Sokolská 9 I ne B1 D
Sokolská 11 I ne B
Sokolská 13 I ne B3
Sokolská 17
Sokolská 22 I ne B3
Sokolská č. 37 I ne B3
Sokolská č. 44, Zámečnická  č.5 II ne B2
Šemberova č. 2
Šemberova č. 3 x II ne

Šemberova č. 10 I ne B2
Šemberova č. 13
Zámečnická č. 5 II x Ab1
Ztracená č. 8 / Mahlerova č.5 x II x B2
Školní č. 3 I x B3 D
tř. Svobody č. 25 II B1
Třída Svobody č. 21 I návrh S2
Třída Svobody - Terezská brána parc.č.1298 x

Ulice 28. října č. 9 I návrh
Václavské nám. č. 2, č.p. 812 II NKP BC
Václavské nám. č. 5 I NKP CK
Wurmova č. 1 2005 I x B D
Wurmova č. 3, č.p. 589 - celková rekonstr. I x AC1 D
Wurmova č. 5 I x AC1 D
Wurmova č. 7 II x Š 
Wurmova č. 9 II x Cb
Wurmova č. 11 II x AC1
Wurmova č. 13 II x Š3
Zástavba proluky Uhelná I A2

Ztracená 4, č.p. 253 / Mahlerova č. 1- Dům U Zlaté štiky - celková obnova I x Nb1
Ztracená č. 10 / I x Nb2 D
Ztracená č. 12 I x B2
Ztracená č. 15 I x B2
Ztracená č. 28 - fasáda, střecha II ne B1
Ztracená č. 30 II návrh B2
Žerotínovo n.č.6 2005 I x B3
Žerotínovo n.č.7 2005 I x B1
Žerotínovo nám. č. 1 II x Cb6
Žerotínovo nám. č. 2 II x Cb1
Žerotínovo nám. - kostel Sv.Michala I x C D
Žerotínovo nám. 8 - barokní trámový strop, střecha, fasáda 2005 I x B3 D
Studie městského mobiliáře a veřejného osvětlení II návrh

Přesun tramvajové trati od kostela sv. Mořice II
Autobusová zastávka Legionářská .. II
Úprava parku pod Dómem 2004 I
Úprava Václavského náměstí 2006 I
Úpravy Bezručových sadů 2006 I
PROBÍHÁ REKONSTRUKCE

8. května č. 19
8. května č. 21
8. května č. 24
Blažejské nám. č. 8 x II ne B2
Dolní nám č. 26 x II x B2
Havelkova č.6
Horní nám. č.1, č.p. 371/ Riegrova č. 2,  Salmův palác x II x A1
Kapucínská č.11
Kozí parc.č.589, Kapucínská 5
Koželužská č. 31, č.p. 945 - fasáda I x KO1 D
Křížkovského č. 8 I x Š
Mlčochova č.4 x II ne B2
Mlýnská 4, Passingerův mlýn - pam. obnova I x
Nám. Republiky č. 1 I x KB7
Panská č.6
Riegrova č. 8 I x B2
Slovenská č. 10 x II ne B3
Uhelná č.3
Kateřinská - klášter parc.č.496/1, jižní část - střechy
Žerotínovo nám. 12 I x A3
Průzkumy domů – stav. tech.,  geol.,  SHP, archeol. I
Stavby předávacích stanic tepla a tepelných sítí II
Stavby trafostanic a kabelových rozvodů VN 22 kV II
Světelně řízená křižovatka Dobrovského - Komenského x II

Propojení Horního a Dolního nám., pasáže ALFA a BETA,otevření požární uličky x I

Přesun tramvajové trati na nám. Republiky x II
Řešení západovýchodní komunikační osy vč. nám. Republiky x II
Inženýrské sítě a povrchy  komunikací v ul. Uhelné x II
Dlažba, uliční architektura, zeleň x II
Stavby kanalizací a vodovodů I
Stavby plynovodů I

ZAHÁJIT REKONSTRUKCI NEBO DALŠÍ ETAPU REKONSTRUKCE

1. máje č. 5, č.p. 820 / Mlčochova č. 2 - krytina x II x U1
1. máje č. 6 x II ne B2
1. máje č. 11 x II ne B2
1. máje č. 13
1. máje č. 16 x II ne B1
1. máje č. 18 x II x A0b
1. máje č. 22 2004 I x B2 D
1. máje č. 24 x x

8. května č. 1 / U hradeb č.2 I x B3
8. května č. 12, č.p. 184 I x B2
8. května č. 19 I ne A2
8. května č. 21 I ne UR1
8. května č. 29 ZŠ Komenium x

Blažejské nám. č. 3 x II ne B2
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ZAHÁJIT REKONSTRUKCI NEBO DALŠÍ ETAPU 
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Poznámka 

Blažejské nám. č. 6
Denisova č.3, Vodární č. 2 x II ne B2
Denisova č. 9
Denisova č. 12 x II ne B2
Denisova č. 15
Denisova č. 19 x II x B1
Denisova č. 20 x II ne B3
Denisova č. 21
Denisova č. 24 x II návrh B3
Denisova č. 28 / Univerzitní č. 2 I x B1
Denisova č. 35, č.p. 291- statika x II x B2 D
Denisova, Kostel Panny Marie Sněžné, resturování v interieru
Dolní nám č. 12 x II x B1
Dolní nám č. 13 x II x B2 D
Dolní nám č. 18 x II x B1 D
Dolní nám č. 19 / Kozí - okna 2005 I x B1,O2 D
Dolní nám č. 27 x II x Ab1
Dolní nám č. 30 fasády x II ne B
Dolní nám č. 31 fasády x II ne B
Dolní nám. č. 33 - střecha x II x Ob1
Dolní nám č. 34 X x II x B2
Dolní nám č. 35 I x B2
Dolní nám č. 43 / Uhelná č.13 I x Ab1
Dolní nám č. 44 / Uhelná č. 11 x II x B1
Dolní nám č. 46 fasády x II x B1
Dolní nám č. 19
Dolní nám č. 47 fasády x II x Ab1
Farní kostel Sv. Mořice - krytina, římsy, fasáda X II x C D
Havelkova č.2
Horní nám. č. 12 I x B1
Horní nám. 26,  fasáda x 2005 II x C1 D
Hradby v Betručových sadech
Kapucínská č. 5
Kapucínská č. 6 I x Ab1
Kapucínská č. 11 x II ne B3
Kapucínská č. 14
Kateřinská -  kostel Sv.Kateřiny I x C .
Komenského č. 11 x II ne B2
Korunní pevnůstka x II x SK3,K2
Koželužská č. 25, Hanáckého pluku č. 5 I ne

Křížkovského č. 6 - vstupní vrata, fasáda I x Ab1
Lafayettova č. 11 x II ne B2

Lafayettova č. 12, 14, č.p. 41, 42 - Měšťan. pivovar a sladovna x II x O1

Lafayettova parc.č. 468/1 -střed
Mahlerova č. 9, ohradní zeď
Mahlerova č. 10, kaple sv.Jana Sarkandra, oprava kopule
Mahlerova č. 13 x II x B3
Mahlerova č. 25 x II ne B3
Mlčochova č. 2 / 1. máje 1 I x U1
Mlčochova č. 3 - fasády x II ne ND
Mlýnská č.p.938 - fasády
Na hradě 3-5/245
Nám. Republiky č. 4 x II x VA
Ostružnická č. 15 I x B3
Ostružnická č.32-36
Památník Jihoslovanů x II x K
Panská č. 1 2009

Pavelčákova č. 5 x II návrh B3
Pekařská č. 21 x

Riegrova č. 10 x II x Nb2
Riegrova č. 35
Slovenská č. 8 x II ne B3
Sokolská 2 x II ne B1
Sokolská č. 17 x II x KB7 D
Sokolská č. 48 x II x A1
Sokolská č. 50 x II x A1
Studentská č.p. 582 - Staroměstská kasárna x II x KSU1
Šemberova č. 5
Šemberova č. 8 x II ne B3
Šemberova č. 12 I ne B
Šemberova č. 16 I ne B1
Univerzitní č. 7, č.p. 224 - Vila Primavesi I x K2 .
Univerzitní č. 10 I B2
Univerzitní č. 12 I x B2 2009

Zámečnická Studentská - bašta x II x

Zástavba proluky Denisova č. 37 - 45 x II B2
Zástavba proluky Mahlerova x II B2
Zástavba proluky Sokolská x II B2
Zástavba proluky vedle hotelu GEMO tř. Svobody č. 35 x II ND
Ztracená č. 22 x II návrh B2
Ztracená č. 24 x II ne B2
Ztracená č. 26 x II návrh B2
Žerotínovo n.č.10 2005 I x B3
Žerotínovo nám. , Na hradě - p.č. 646/3, 646/2 x II x C
Žerotínovo nám. 13, Michalská č.7 2005 I x B3

Žerotínovo nám., Na Hradě, oprava střeš. krytiny kaple sv.Alexe 2005 x

Asanační úpravy, hřiště u vyústění Aksamitovy ulice x II
Asanační úpravy, park podél hradeb u DPMO x II
Asanační úpravy, park podél hradeb u remízy tramvaje x II
Garáže GAMA v části DPMO x II
Inženýrské sítě Dolní nám. x II
Rekonstrukce Třídy Svobody, nové prostorové uspořádání x 2008 II
Rekonstrukce ulice Koželužské,vymístění DPMO a odstavného 
stání tramvají

X x 2004 II dlažba

Řešení veřejných prostor Blažejského nám. x II
Řešení veřejných prostor Dolního nám. x II
Úprava parku pod letním kinem x 2006 II
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