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Písemné vyjádření k návrhu koncepce „Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké 
aglomerace"

Na základě Vašeho oznámení čj. 59795/ENV/15 ze dne 3. 9. 2015, které Jsme obdrželi dne 7. 9. 2015, 
Vám s ohledem na zájmy památkové péče ve věci předloženého návrhu koncepce „Integrovaná 
strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace" sdělujeme následující, přičemž vycházíme z níže 
uvedených údajů:
Objednatelem koncepce je statutární město Olomouc, statutární město Přerov a statutární město 
Prostějov.
Zpracovatelem koncepce je Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, GHC regio s. r. o., ing. 
Daniel Foltýnek.

Předložená koncepce se dotýká s ohledem na územní působnost Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Olomouci, správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Litovel, 
Olomouc, Šternberk, Uničov, Konice, Prostějov, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov a Mohelnice na 
území Olomouckého kraje.

Koncepce Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace si na základě předchozí 
analýzy problémů a potřeb regionu klade za cíl řešit zejména klesající atraktivitu aglomerace, nízkou 
ekonomickou výkonnost aglomerace, selhávání trhu práce a nedostatečnou infrastrukturu.

Jako specifický cíl uvádí podporu regionálních dominant, mezi které mohou patřit národní kulturní 
památky, památky UNESCO a památkově chráněná území. Výsledkem realizace dílčího cíle má být 
rozvoj a zefektivnění prezentace stávajících regionálních dominant vedoucí ke zvýšení atraktivity 
území Olomoucké aglomerace.

Socio-ekonomická analýza předložené koncepce vyhodnotila konkrétní kulturní památky 
s potenciálem zatraktivnění regionu a poukázala na potřeby jejich opravy, rekonstrukce a zajištění 
infrastruktury. Jako památky vyžadující nutné opravy jsou jmenovány pro město Olomouc kostel sv. 
Mořice, olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, hrad Šternberk, vila Primavesi a pro město Prostějov 
Národní dům. Pro kostel sv. Mořice, hrad Šternberk a Národní dům jsou navrženy stavební úpravy, 
rekonstrukční práce, obnova jednotlivých částí interiéru a exteriéru, restaurování mobiliáře aj.

Vzhledem ktomu, že předmětná koncepce neobsahuje konkrétní návrhy zamýšlených prací, 
předpokládáme, že zájmy státní památkové péče s ohledem na územní památkovou ochranu a na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot budou dle hledisek zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů při posuzování konkrétních návrhů uplatněna.
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z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k předloženému návrhu koncepce 
„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace" žádné další zásadní připomínky.

Mgr. František Chupík, Ph.D. 
ředitel

Vidoval: Mgr. Miroslav Papoušek
vedoucí oddělení specialistů
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