Památková péče v působnosti ORP Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn – úřad obce s rozšířenou působností (ORP) vykonává a organizuje dle
ustanovení §29 odst. 1 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
státní památkovou péči v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice
ve stanoveném správním obvodu.
Ve správním obvodu ORP Horšovský Týn vykonává státní památkovou péči v přenesené
působnosti MěÚ Horšovský Týn – odbor vnitřních věcí a památkové péče (MěÚ H.Týn - VVPP).
MěÚ H.Týn – VVPP vykonává plošnou památkovou péči v Městské památkové rezervaci
Horšovský Týn (MPR H.Týn) a ochranném pásmu Městské památkové rezervace Horšovský Týn
(OP MPR H.Týn). Ve správním obvodu ORP H.Týn se nachází cca 130 nemovitých kulturních
památek, 185 movitých kulturních památek (jejich počet se může v průběhu roku měnit díky
přidělování nových rejstříkových čísel a rozepisování stávajících prohlášených souborů
na jednotlivé položky), jedna nemovitá národní kulturní památka a její mobiliární fond. Rada města
Horšovský Týn zřídila komisi pro program Regenerace MPR. Komise státní památkové péče nebyla
zřízena.
Městská památková rezervace Horšovský Týn byla prohlášena výnosem ministersva kultury
České socialistické republiky dne 13.dubna 1982 č.j.7645/82-VI/1. Účelem prohlášení historického
jádra města Horšovského Týna za památkovou rezervaci bylo zabezpečit ochranu tomuto hmotově
neporušenému historickému urbanistickému celku, zámeckého areálu a poddanského městečka,
na němž lze sledovat stavební a umělecký vývoj od rané gotiky po klasicismus mimořádně
malebných zlidovělých forem. Rozsah MPR je vymezen hranicí, která je vedena od severovýchodu
z ulice Plzeňské ulicí Hradební k řece Radbuze, po jejím severním břehu k západu, dále po zadní
hranici parcel západní fronty domů v ulici J.Littrowa do ulice Dr.E.Beneše, začleňuje do rezervace
areál zámku s parkem i bývalý klášter kapucínů a je vedena zpět do ulice Plzeňské, kde se obvod
rezervace uzavírá (viz. mapový server města – památková péče).
Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Horšovský Týn bylo vyhlášeno Okresním
úřadem Domažlice – referátem kultury dne 25.1.1993 čj. Kult/19/93. V památkově ochranném
pásmu není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých
důsledcích narušily hodnoty MPR a s ní souvisejícího prostředí nebo které by uplatnění těchto
hodnot omezovaly nebo znemožňovaly (viz. mapový server města – památková péče).
Nemovité kulturní památky eviduje Národní památkový ústav se sídlem v Praze v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek (www.npu.cz ).
Koncepce památkové péče Plzeňského kraje je k dispozici na www.plzensky-kraj.cz .
Seznam některých archeologických pracovišť s oprávněním provádět archeologické výzkumy
v Plzeňském kraji je k dispozici na www.plzensky-kraj.cz .
Postup při obnově kulturní památky, objektu v MPR a objektu v ochranném pásmu MPR
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo
jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si vyžádat závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí
a památkové péče), jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu (Krajský
úřad Plzeňského kraje). Příslušné formuláře žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách
www.horsovskytyn.cz nebo www.plzensky-kraj.cz , popř. v kanceláři č.8 našeho odboru MěÚ H.Týn.
Žádost podává vlastník kulturní památky, případně jeho zástupce na základě plné moci.

Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v MPR nebo jejím ochranném pásmu,
je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této
nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče), není-li tato povinnost podle
tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena. Formulář žádosti je k dispozici
na internetových stránkách www.horsovskytyn.cz , popř. v kanceláři č.8 našeho odboru MěÚ H.Týn.
Právní předpisy:
Zákon ČNR č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav
Vyhláška MK ČSR č.66/1988, kterou se provádí zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Související předpisy:
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č.73/2002 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod č.99/200 Sb.m.s.
Finanční příspěvky na obnovu kulturní památky
Obce, kraje a stát mohou poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky
na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
Některé dotační programy Ministerstva kultury:
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Havarijní program
Program záchrany architektonického dědictví
Program restaurování movitých kulturních památek
Informace získáte zde:
Ministersvo kultury ČR – www.mkcr.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje – www.plzensky-kryj.cz
Městský úřad Horšovský Týn – odbor vnitřních věcí a památkové péče, kancelář č.8

