Památkově chráněná území ve Zlínském kraji:
památkové rezervace - městské, vesnické (MPR, VPR),
památkové zóny - městské, vesnické (MPZ, VPZ),
ochranná pásma kulturních památek a národních kulturních památek (OP KP, OP NKP)

Vysvětlivky:
VPR – vesnická památková rezervace
MPR – městská památková rezervace
VPZ – vesnická památková zóna
MPZ – městská památková zóna
ORP – obec s rozšířenou působností

Území, jehož charakter je určován zpravidla větším počtem nemovitých kulturních památek, územně
prostorovými vztahy mezi nimi a jejich prostředím, a území s mimořádně významnými archeologickými
nálezy prohlašuje vláda svým nařízením za památkové rezervace (městské, vesnické) jako územně
prostorové celky a jako nositele kulturních hodnot evropského, popřípadě celosvětového významu.
Území se zpravidla menším podílem kulturních památek, území s dochovaným historickým prostředím,
popřípadě území s větším počtem archeologických nálezů nebo část krajinného celku, pokud vykazuje
významné kulturní hodnoty, popřípadě i evropského či celosvětového významu, Ministerstvo kultury
prohlašuje vyhláškou za památkové zóny (městské, vesnické).

Ve Zlínském kraji jsou prohlášeny 4 památkové rezervace (MPR, VPR):
Památková rezervace

Nařízení vlády/Výnos MK

Nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášeVesnická památková rezervace
ní území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovaVeletiny-Stará Hora
nými soubory lidové architektury za památkové rezervace
Nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášeVesnická památková rezervace
ní území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovaVlčnov-Kojiny
nými soubory lidové architektury za památkové rezervace
Městská památková rezervace Výnos MK ČSR čj. 15.869/78-VI/1 ze dne 8. 9. 1978 o prohlá
Kroměříž s Podzámeckou
šení historického jádra města Kroměříže s Podzámeckou
a Květnou zahradou
a Květnou zahradou památkovou rezervací
Vesnická památková rezervace Nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovaRymice-Hejnice
nými soubory lidové architektury za památkové rezervace

od roku
1995

1995

1978

1995

Ve Zlínském kraji je prohlášeno 14 městských památkových zón (MPZ):
Městská
Vyhláška
památková zóna
Vyhláška Jihomoravského KNV v Brně ze dne 20.11.1990
Holešov
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

od roku
1990

Uherské
Hradiště

Vyhláška Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny)

1990

Uherský Brod

Vyhláška Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

1990

Uherský Ostroh

Vyhláška Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

1990

Kelč

Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.09. 1992
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

1992

Valašské
Meziříčí

Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.09. 1992
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

1992

Brumov

Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení území
historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

1995

Brumov –
Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení území
dělnická kolonie historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

1995

Fryšták

Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení území
historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

1995

Luhačovice

Vyhláška Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

1990

Napajedla

Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení území
historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

1995

Vizovice

Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení území
historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

1995

Zlín

Vyhláška Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

1990

Valašské
Klobouky

Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení území
historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

1995

Ve Zlínském kraji jsou prohlášeny 3 vesnické památkové zóny (VPZ):
Vesnická památková zóna Vyhláška
Velké Karlovice-Podťaté

od roku

Vyhláška MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.09.1995 o prohlášení
území historických jader vybraných obcí a jejich částí
za památkové zóny

Vyhláška MK č. 413/2004 Sb. ze dne 24.06.2004 o prohlášení
území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich
Zděchov – Hajdovy paseky
částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich
ochranu
Vyhláška MK č. 413/2004 Sb. ze dne 24.06.2004 o prohlášení
území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich
Huslenky – Kychová
částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich
ochranu

1995

2004

2004

Ochranná pásma kulturních památek a národních kulturních památek ve Zlínském kraji (OP):
Okres

Ochranné pásmo
Ochranné pásmo městské památkové rezervace
„Kroměříž s Podzámeckou a Květnou zahradou“
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
větrného mlýna ve Velkých Těšanech
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
Kroměříž
v k. ú. Zdounky – zámek, sýpka, park
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
6 OP
v k. ú. Chropyně – zámek
Ochranné pásmo tvrze Rymice (okr.Holešov)
Ochranné pásmo nemovitých KP v obci Rusava
Ochranné pásmo městské památkové zóny
Uherské Hradiště
Ochranné pásmo městské památkové zóny
Uherský Ostroh
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
archeologické lokality „Sady“
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
Uherské archeologické lokality „Na Valách“ ve Starém
Hradiště Městě
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
12 OP archeologické lokality „Špitálky“ ve Starém
Městě
Ochranné pásmo kulturní památky „farní kostel
Sv. Michala se zbytky rotundy z 9.století“
a „kaple sv. Jana Křtitele“ ve Starém Městě
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
archeologické lokality „Díl u Božího syna“
v Modré u Velehradu

Rozhodnutí
Rozhodnutí ONV Kroměříž
č. j. 401-13/84 ze dne 30.07.1984
Rozhodnutí ONV Kroměříž
č. j. 404/5-13/89-63 ze dne 26.06.1989
Rozhodnutí OkÚ Kroměříž
č. j. 403/97/RH/0292 ze dne 29.04.1997
Rozhodnutí ONV Kroměříž
č. j. 401-13/84 ze dne 31.07.1984
Rozhodnutí OkÚ Kroměříž
č.j. RR-403/10719/98/KR ze dne 7.5.1998
Rozhodnutí OkÚ Kroměříž
č.j. RR- 403/696/97/RH ze dne 19.06.1997
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/95/1226 ze dne 08.08.1995
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/95/1227 ze dne 08.08.1995
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/98/782 ze dne 30.06.1998
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/98/470 ze dne 22.04.1998
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/98/499 ze dne 27.04.1998
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/98/438 ze dne 14.04.1998
Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/98/455 ze dne 20.04.1998

Ochranné pásmo pro kulturní památku
Velehrad (areál kláštera)

Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/95/1228 ze dne 08.08.1995

Ochranné pásmo kulturní památky - „Buchlovice Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
- ochranné pásmo areálu státního zámku“
č.j. Kult/98/797 ze dne 03.07.1998
Ochranné pásmo kulturní památky –
hradisko sv. Klimenta u Osvětiman

Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/97/1540 ze dne 17.12.1997

Ochranné pásmo památek samostatných sýpek
u domů č.p. 33 a čp. 37 v Komni

Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/95/1225 ze dne 08.08.1995

Ochranné pásmo městské památkové zóny
Uherský Brod

Rozhodnutí OkÚ Uherské Hradiště
č.j. Kult/96/889 ze dne 20.11.1990

Ochranné pásmo pro soubor nemovitých
kulturních památek: zámek s areálem parku
a farní kostel archanděla Michaela s areálem,
hrobkami a křížem v k.ú. Lešná
Ochranné pásmo pro nemovitou kulturní
památku: evangelický toleranční kostel ve Velké
Lhotě
Ochranné pásmo filiálního kostela Nejsvětější
Trojice ve Valašském Meziříčí
Ochranné pásmo Městské památkové zóny Kelč

Vsetín
15 OP

Ochranné pásmo areálu zámku a kostela
Neposkvrněného početí v Brankách
Ochranné pásmo barokního kostela Všech
svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky
fojtství č.p. 465 v Hutisku-Solanci, okr. Vsetín
Ochranné pásmo národní kulturní památky Areál
Pusteven k.ú. Prostřední Bečva, reg. č. 295
Ochranné pásmo národní kulturní památky
Valašské muzeum v přírodě, reg. č. 303
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky budovy Státní banky
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky –
zámku s areálem parku ve Vsetíně
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky –
roubené chalupy čp. 74, na pozemku parc.č. st.
240, k. ú. Rokytnice u Vsetína, město Vsetín, část
Rokytnice – Potůčky – Uhliska
Ochranné pásmo pro soubor kulturních památek
farního kostela P. Marie Sněžné s farou čp. 274,
Karlovského muzea čp. 267 ve Velkých
Karlovicích v k.ú. Velké Karlovice
Ochranné pásmo pro kulturní památku - chalupu
čp. 117 „Na Sihle“ ve Velkých Karlovicích
v k.ú.Velké Karlovice

Rozhodnutí ONV Vsetín, odboru kultury
č.j. 404/3/1/86 ze dne 10.11.1986
Rozhodnutí ONV Vsetín, odboru kultury
č.j. 404/3/2/86 ze dne 10.11.1986
Rozhodnutí OkÚ Vsetín, referátu kultury
č.j. 561/1/401/94 ze dne 24.10.1994
Rozhodnutí OkÚ Vsetín, referátu kultury
č.j. 399/1/401/98 ze dne 26.7.2000
Rozhodnutí MěÚ Valašské Meziříčí
č.j. MěÚVM 27811/2009 ze dne 6.6.2009
Rozhodnutí OkÚ Vsetín, referátu kultury
č.j. RK 165/401/94 ze dne 14.3.1994
Rozhodnutí OkÚ Vsetín, referátu kultury
č.j. RK 678/401/95 ze dne 19.07.1995
Rozhodnutí OkÚ Vsetín, referátu kultury
č.j. 554/401/98 ze dne 08.10.1998
Rozhodnutí OkÚ Vsetín, referátu kultury
č.j. 555/401/98 ze dne 5.11.1998
Rozhodnutí OkÚ Vsetín
č. j. RK-956/401/98/Ž ze dne 10.11.1998,
změněno rozhodnutím MěÚ Vsetín
č. j. MUVS-S6570/2007OÚPSŘ-411Hrom6
ze dne 24.08.2007
Rozhodnutí OkÚ Vsetín
č. j. RK-955/401/98/Ž ze dne 10.11.1998
Rozhodnutí MěÚ Vsetín
č.j. OV 4261/11/03-411 ze dne 08.12.2003

Rozhodnutí ONV Vsetín, odboru kultury
č.j.B-404/3-649/88 ze dne 20.06.1988
Rozhodnutí ONV Vsetín, odboru kultury
č.j.B-404/3-650/88 ze dne 20.06.1988

Ochranné pásmo pro kulturní památku fojtství
Rozhodnutí ONV Vsetín, odboru kultury
čp. 23 ve Velkých Karlovicích-Bzové
č.j.B-404/3-651/88 ze dne 20.06.1988
v k.ú. Velké Karlovice, Karolinka
Ochranné pásmo nemovitých kulturních
Rozhodnutí OkÚ Zlín
památek v obci Jasenná
č.j. KU-571/95 ze dne 09.05.1995
Ochranné pásmo památníku Ploština

Rozhodnutí ONV Gottwaldov
č.j. 29/1981 ze dne 03.04.1981

Ochranné pásmo nemovitých kulturních
památek Brumov – Sidonie

Rozhodnutí OkÚ Zlín
č.j. KU-1462/95 ze dne 03.11.1995

Zlín

Ochranné pásmo nemovitých KP v k.ú. Lukov –
hradu Lukov a sochy sv. Jana Nepomuckého

Rozhodnutí OkÚ Zlín
č.j. KU-654/95 ze dne 19.05.1995

8 OP

Ochranné pásmo památek hradu Malenovice

Rozhodnutí OkÚ Zlín
č.j. KU-653/95 ze dne 19.05.1995

Ochranné pásmo kulturních památek ve Zlíně
v k.ú. Štípa

Rozhodnutí OkÚ Zlín
č.j. KU-655/95 ze dne 19.05.1995

Ochranné pásmo nemovité KP v obci Březnice – Rozhodnutí OkÚ Zlín
domu č.p. 21
č.j. KU-920/94 ze dne 12.07.1994
Ochranné pásmo nemovitých KP v obci
Kaňovice

Rozhodnutí OkÚ Zlín
č. j. KU-909/94 ze dne 12.07.1994

