Program regenerace
městsk ch památkovl ch rezervací (MPR)
a městsk; ch památkov ch zón (MPZ)

0ena za n*ilap í p ípravu a rgalizaci Programu
ťsgsngrac městsh *h památkav ch rezervací {MPR}
a měst*k ch památkov *h zón {MPZ}

která dosáhnou na tomto poli _nejlepšíchvysledkri. Proto
byla na základě usnesení vlády Ceské republiky č. 20911992
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organizačn ích

ekonomickyích podmínek obnovy kulturních hodnot
a ozdravení životníhoprost edí, ale také vytvo ení center
rozvoje podnikatelsk ch aktivit historicklich jader měst
a obcí. Jejich stav po změně politickych poměrůr po roce
infrastruktura, špatny stavební stav objekt , špatná kvalita

bydlení, nevyhovující sociální skladba obyvate!stva,
chybějící síťobchodťr a služeb i narušenévlastnické vztahy.
Snaha Sdru ženío systémovérešeníregenera9e
historick ch sídel došla odezvy na Ministerstvu l ultury ČR
a tehdejším Ministerstvu pro hospodárskou politiku a rozvoj
CR pgzději pak aktivity p evzalo Ministerstvo pro místní
rozvoj CR. Proces regenerace se qíká tak ka všech MPR
,a]
,M,PZ, našírepubliky. Obecně lze konstatovat, že právě

'íky Programu regenerace se viditelně zlePšil stav

památkově chráněnych uzemí.

Města, která zvítězila v outěži
a získala titul Historické město roku:
2í,;,,4, 19,95, vitavy
18. 4. 1996 Kadaň

18.4. 1997 Treboň

17 .

17.

4. 1998 Kroměríž

,í,,l,#r,,{,,99$,,,Kláštbrec n;O,
17. 4.2000 Kutná Hora

17 4.2001 Litomyšl
17. 4. 2002 Novli Jičín
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4.2005 Františkovy Lázně
18. 4.2006 Česká Kamenice
1S- ,4, ?S07 Polná
16.
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2008 Jind ichův Hradec
4. 2009 Šternberk
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nominovan mi
městy
Chrudim,
Kutná Hora

Z7 ,

16. 4.

4.2012

a:,,Uhergké,,Hlťáai,št,

TOP tyd ny 2012
Beroun

Františkovy Lázné
Kromě íž
česká kamenice
LitomyšI

klášterec n. ohrí

T eboň

Jindrichůrv Hradec
Znojmo

Polná
Kadaň

-

29. 4,2a12
6. 5. 2012
19. 5. 2012 - 26. 5. 2012

4.6.2012 -

11 .

6. 2a12 -

6.7.
7

zap

10.
17 .

:

6.2a12

6. 2012

- 15.7. 2012

.7 . 2012 - 14.7 . 2012

28.7.2a12- 5.8.2a12

-

20. B.2012 -

5. 8.2a12
26.8.2012

-

2.9.2012

30.7.2a12

20. 8. 2012 - 26. 8. 2012

27.8.2012
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