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Uvazné stanoviSko
Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozt"oje, jako příslušný orgán štátni památkm
péče podle umnweni š 29 odst. ? písm. bř zétkom C. 20"!987 Sb.. q suitni pamáFkoW péči. '"e znění
Fkjzdějšich předpisů (dále jen ..památkcwý zákoň") a podle uswioveni § 10 & § 11 odst. l písm. bř
zákona ič. SOU '20(H Sb.. řád. vc znčM pozdčjšich přúdpisů idále jen ..sprá\ ni ľáď""}. řgdáwá
podle ustanoveni § 14 odst, 2 pÁmátkového ik § 149 správního řůdu, na základě ZAdosti.
podané dne 18.05.2016 a duplněné dne 03.06RUJ6 r dne 16,06.2(ň6 Muzeem Tčšinskx, p. o.. IČ:
Y OS 847. se sidlem: Masankovy sady 103ň9, 737 01 Český Těšín, zastoupeným spokčnůstí
B.ACH s.ř·ô;· se sidkm: 28. tijna 1142'!68. 709 DU Ostrata (dále je ..Zadatel'"}. q yydáni
stmôvkkä rekoíl$truk¢i vý$fávuĹ budovy nové expozki Muzea Těšinsm. umístěné \ domě
čp, 114 a čp. 1!5 ňA Hlavni třídě v Českém Těšiktě, na pozemcích parč. č. ?01 a 203. K.Úl Český
Těšín, dle píFdložEné dokummmce pro síiwehni povolení ..Rekonstrukce \ ýsiami budovu a tto\á
expozice Muzea Těšínska'", vypmcovaně \ k\'ě[llu 2016 projckčM kanceláři BMCÍI s,r,o..
zodpm ědng'm projektantem toto závazM stanovisko
Mčstský úřad č«ský Tčšin, odbur územního rozvoje, jako pŕislušný orgáo stámí památkové
péCe, dogpé! k závěru, že rekonstrukcc výstavní budovy nová expozice Muzea TěŠíuska,
umístčú y domč Cp. 114 a Cp. 115 na Hlavmí třídě y Čcskän Těšiíň. na půzcmcich p8rc. č. 20J
203 v kntastrálnim území čkskj Tčšín. které sc nacház¢ii na Uzmi MčstskC pmátkové zóny Český
1'Cšm pmhlešenC Ministerm"em kultury ČR fnrmou opatření obecné povahy č. 6QOl4. s účinností
od 02A)5.?014, spočŕmjící dle návrhu žUatele:
ĺ) y rämá Mundch prací bode y jednotiiQ'ch podlUích provedeno:

. l PP: 78 Účelem prostm pRs ceiľ" suserén se eawhuje 'yb'ínání plíček a Čáqti
l pradlm křídle' jako pmcí. ktcrC jsm nezbytné k propojeni kvCho křídla se

střední CQ$fí. Protože Ĺ¢\'ý pĹůj¢zd 'není podsklepen je pmpqjem ňumo provádět shon.
v otevřeném výkopu z ůro\ně Krcho průjezdu. Nad iy&uräným prepojením bude následné

mirop-
· I.NP: .provädáň otvorů y stěnách s odu'j"mi pod\"kkmSmj pěeklMy bůuráM příček. V

levém pravém ktidlc ŕmdnu MstmnMj tucg PI na srávajicfch klenbách. bude s
kkncb střikaným betonem s vIoZmou \ýaui:
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- 'i' obou pľúkzdech bude kompkinč 'š[áb'aiki skladba pudlahg l druhomč
m]aT,oro\ S¢h desek, posi1éu budt kkttebňi sytém sttedni čásu st¢jp'ýn způsňhem jako
kmjnich křídlech:

- ?. NP prmáděj1í čtYixů stěnách s occkwými pcdvlékanými překladj,. pRCek a
různých tmstúpů:

hl': snesmi stéN'ajicích mticky namSenych mnpnich kQn$tTUkc|;
4 NP &můaůZ sířešM knTiln včetně klempíkkých prtků. drmuntáž půdkladaich (latě.

kcmírdatč);
2) V rámci $m"Ebnich pmci bude dále prcwe&äo:

l ĺ PP ú ; NP hudnu v souladu s '"ýstm'aich průštorů nnvé dělicí phčky a
zazdNky z tradič.nč a plnych cihel Nwé přičk} ůač3 k1eRebnhni

badou z tvámic:
v sutaáw bude sanace zwlhlého zdiva včemě chemické infiíají injektázni clang'. Prů injdaáz
bude pužií mikrokém nliMTnáhň húdnotúu účinně 85%. V pdbžich
budc slávajicí omítka místech poškozeni bude dophična záĹ"!adni vápennou
Štukcn ou Dmilkuu. Ve 4. NI' sc pouZin omítek pru' amiumych
pInch hkdkým povrchem sádrokmono\ých obkhdů:

- uliční fasádz búčie vyspravena a mjfj m nätérem y adstum"h $VéúCM okní;

- dverní mna ob)dm bMe zatcp1crm kcmčakmím sjmémem (ETICSK
- na mdzvednutC části stTechy bude nově kry[in& z titmzinkotých pásů. spoj<»mÁ m dvc>jiiôu

$tťjj&toů drážku. U sUech se sklonem 20" 8 70' bude kn tins l bháknocemem¢wých Balmlil;
- ve r'šech podlmčb bude pmvdena nášlapná vrstva bacm¢|vou plovoucí vtsNou, Finálni

iipmv budou N oŕiá Ušlapné } 5}, PVC podlahovhäc
- ij ohau sůvajicťch schodišť z kamene buck provedem n¢zbytné o'pm'e- na podestách bude prwékno

daphieni mp. cFpra\j půvxME keramické dla2by ObCcné se navrhuje i výměna \ tiliZe
ne$pecinkcjvallýclj plochách.
na \tňjš1 tic t'buxjov¢ Kcmstrukce v sum'Cnu bude mnesena bczcspam vodotcsnä 5
fClii. ukončem jišrou résně md rerémm:

primp bude zajištěn vybudováiím imdidni p1ošiň} z s pľqgoj¢mj k výtahu.
šachu je již čásíečnč Yybudována. ôsobni yýtah bude mbczpěCmm přistup z l. PP do 4 NF

objehu:
- v pravém kň'dtc je ©&\ ůen majý sen'imi nákladní YSiú s ÉÔ(j 'dopmí·u knih

depozM r é, PP do knihovň} v 1.NP:
,niuní d.ete a µoskk:né xypkkých j&olj Gřetčnc pInC.

nebo prosklené. vŠčchng da dřeŕ'ěn"$<h zárubni. popil zárůbn8 &ob|Qžk8mi'
- N&vrhi]j¢ sc rrpasc 5tavajicla, jxmcchanyeh orvoru (vnnŤnj vstupm dwře v l. NP, všechna

okn& jejichž vTIÍtŤiíi kříďk bu&u ňó4č µůsk1eú dwjsůemk

je ve smyslu uxtanmeni S 14 0čsĺ 3 památkwdio zákena 7 hledšska á'ájmů stá'mi památkm'é péče

př1pustně
u dodňeríi těchtů podmínek:

l)

")
3)
4)

KamtnnC bloky po obou sumách levého průjealu budou po prordeai \ýkopů a stropu
sutcrcnem na\,Táceny na původní mísco cdiswýcb částech:
Štuková výzdoba a kamenné schody '" průjezdech nebudou pmďdčnými pcacemi narušeny
Dveře do křídla mum z průjezdu budou repascwáng a µmccMny " pôl\ odni půkze:
Původní dveře z lerCho a pm"Chů průjezdu do a"edni části uiuza síejně jako další
dveře. umistěné ve stkdtú části u levého schodišfč. budem \ objektu pcmechány, Tepaso\"ány a
umíä1ěnj' ve 2 ndxž 3. NP:

É-mml
'at'..
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S) Púvodni vsmpní dveTe do obou ze strany QC d. Hlavní a nádwři budou [¢pasoun\
a barevným nátěrem dle pů"®nihci mrú. odstín bude zkušebně nanesen m plochu
cea 20 x ?0 cm a pKpkazatcbyn způsobeni cdscmhla:en stäuň pa'máTków pěčc:

6) DochótanC dlažby m mezipodestách schodišť budou zadm'ány. nahrazeny budou pouze
poškozené a to půuNlnkh;

7) Původní kcmná zábradlí budou na schndištíeh pcmechána a wpasována, pokud to budc
nezbytně;

IS) 1'toekknä stěna y 3 NP Icréhcí kh'dla bude pokud té bude nezbytné:
9) Y's(upňl, p1UúpůZárm dvck z k\"Cho a pravého p'ůjezdu do sNdni části budou 7ho[o\¢jjy

jún Teplik} 5lávaji¢ích vs:upnich SMvajiei masivm dřevěttč zárubně budou za¢hovány,
íáktéž. koUni a zái·ěsy. Půlkrulmé nů$vřuikg nad \·'stuplúĽIů dveřmi je nezbytné zachovat.
lze yyměnit stávajici pToskieni za mvC S poŽMo¥anůu pTotipožámi odohlo$ti:

ID) Nwrhované pmtipM'ámi dreň: r ĺ, np, oddělující schodišť od prQs!ŕedni čhti
muzea. budou zhoĚoveny jako repliky sUrajíeích. dochíwaných u let Cho schodjšte,

íl} PoškozcnC Č1ÁStP fasády budůu doµňčň} omtkou stejmho sloZeni a slrllk{un" jako pih'Ddn]'.
12) Bam"né řešeni fa':ády Eude původM historické barevnosti.
13) vhisuúk zajisti, Ze budou nejdHve provedenv \zorkg bam"nosú nátěru Ĺasád\ o vdikosti c¢á

SO x SO cm na fasádu. ktmC prok&ou. Ze "býa splněna podmínka č. 12 závazného
$'Ano%'i$ka Soulad těátQ vzorků s požadaí·kem uvcdeným v pFedehuzi podmínce bude
psouzen, a tqm"e po kon$[atcwäni stŔtnĹ památkové péče. Ze vzorek odptj\ídá
vzhlcdovým p[}žadavkům, he zapáčit 5 celoplc'šným náthem täsády

14) Nátčr obou průjezdů do nädvoh" (SIČň}', $t'Dpy.) yč. dekorati¥lli šcukíM výzdoby budc
puwédeň dle stávajícího staru ti. "' baně bílé.

IS) Konkrétní podoba nový¢h inteňémvý'ch i exteriém'ých dvetí. dále způsob Ubnm
kamenných srupihU schodišť a fasádních prvků Z kamene (zqm. na balkón¢¢h) a ro'vnéZ
rozsah a způsob obrm;. diaZch na mczipMcstách budc. před zah@ením sĹa\'b! UedloZets
orgánu státní památkovlč péče k cdsauhlaseni.

OdůrodnčnI:
Mésiský úřad český Těšín. odh.jT ůzcmniho ŕozvQjé, jako dotčený orgán státní památkové péčc (dále
jen správni nrgan) dxjrZel dne 18.U5.20i6 zádost o Yydájt1i úvazňého stanoviska, y souladu s §
odst. 2 pamatkovCho zákona. podanou Muzeem Těšínska. p. cl, TČ: 003 0$ 847, se sídlem:
Masarykovy sady I(j3čl9, 737 01 Český J'čšín, zastouµným společnosti BMCH s.ta)., sc sIdkni:
28. října l142ň68. 709 00 Ostrava. která sc týká zrněny stavby nacházející se na úzcmf měsís'ké
památkové zóny (dále jen .,MPZ"'). tudíž jsou dotčeny újmy sUni péče.

SIavu:
Budora Muzeč Těšínska. pďivMně osove sjmctrický d"ojdům ekľektickém stý1j, byla
ve druhé polovině 19. století těšínským stavitdcm Alois:em Jedkem. V soUvis]o$ti s Ĺmdejem kolm
roku !8&7 byla rozdělena na ač části. s řisk popisnými 13 15. Dalji star"cbni
pmbéhly po roce 1903. kdy bylo pľízmi přesla\'ěne pro komti"čm využiu. a y partem vznikly
prodejní prostory Nej7ámnejši sm"ebni ůpnííj proběhly pt' xo¢é 2C'(lO, kdý přéstm,ěno zadní
průčdi. součamě byla provcdena úpravä podkm'i. as}meuicky zvýšcm konsúúkce kíovu do
nádvoří tkůeno atcliCrovC okm, ve všech podlaZich byly "ybourány pticky a prmor pro výtah.
Shop} fyjv nahrazeny ZdezůbetonQvými kmmé prusMŮ vc 3. NP. tyto jsou zatím µóvodní. ak
jejich stav je šµmý.
Kukumí hodncmu daných budO'" j" j€ieh archita1čnické ztváméní. Členitá hmm, s prownmm před
vstupy řešeným jUo ,.cour d'honneur" a struktura. dekorativnost průčdi do Hlavm tňdg'.

Emmi ér C: 297 43? Z'kgvň cj5., me. Žesk;' č
(VC..



4

vyrm"ida.jici c' rcprczcntati\'nosti a významu stavby v dobč cxistcncc smlečnCho. historického mčsla
1čšin (Cicszyn).
v pmůalni části interiéru se do¢hova!) původní s¢hod} (u obou p!1jjezdů). jejich zábí"adH
a k¢Tami¢ké dlažby m podcswh. Intaktnč jc dochovaná bohatá &kômtirni výzdoba obou průjezdů
da nádroři", j] zdi s masirnimi piskovcovSmi vodicími bloky, dále ímpni íkeře ĺjů p'ůje7Áů z
širm, dwře do st&dni části muzea z obou p'ůjezdú a theře u kí'Cha $Ľhodiště KasT|ikcn'á okna
ý µůče1í jsuu kupicmi půb'odnich. Dudmánu je i disµjlLiční řešeni a kkmbtú systěm

cihlovC klenby skknutC do ocdoc ých nosníků).

Ptedmérem žádosti je oávth na prm'edení stavänkh ůpmry otýekU Cp. a Cp. 11$ na Hiävni
úídě z důvodu rekonswukce výstavní budwy a nové expozice Muzeu Těšínska dle předložcnč
dokummtac't pro .$lavebni povdeni ,.Rekón$trukl'¢ vůstuvní budovv noU expozice Muzesí
Těšínska'". v)ptäcm'ané květnu 201 6 ptujekčni "kamdáH BK"1CH s ťa).. zôdpní édným
pqrQiektmem

je nových Otrotů v msných siěnáeh i příčkách a ybudování nových dé!ici¢h
plíček El zazdivck v souladu s konccpa" výslavni¢h pmtůrů. VpK)storu prŮjezdu v kvčm kHdle
s intaktné Qnchovmou bQh8u)u dekor&livai vS2dobou nebudou pm-ádčny žádné nové Ot\'Qň.
v pFos¶oru pmvCm kh'dle s¢ navrhuji dva IlOvé otvory, kieré budou um'stěné v část¢¢h.
jež byly y minulosti stavebně upTavo\"ány. Vnitřními rozmdy instakcí nebude zamženo do
#ukoýých výzdob v průjezdech v 1.NP ani do původní dlažby na podestách a mezípo&stách obou
hlavních schcdM. 1Aični fásáda bude "yspravena a opatřem novým Utěrem r odstínech světkho
okni, Bam'nC iiešeni l!ylo nameno na základě sondáže dnc 25 05.2016
CMUCTPCX)76S$Xi' fasádě objektu 2 ba1k&u ve 2 Nř- Dvomi suma objcktu bude zatcplcna
kontakimm zatq>lomcim systémem (ETICS). Na nadzvednuté části stkchy budc novč položena
kýiim z ýa pásá. sp'jjmmů na dvnjiíou 5tQjEltcRj dráZ.ku. Li stŕrch se sklonem 20" 70"
bude kryina z 'daknoccmentových šablon Bcttcmit. Ú obou stávajících schodišť z kamene bude
ptuvedma nezbyna oprm a, Aa budt dopbčai resp. opmy původní kcraimckc
dlažb} Obecně se nayrhuje i výměna keramických dlažeb na pc&stách y bliZe nespecifikovaných
plochách. Ve podkůleh bude pmvedena nášlapná 'rstva p1o¥Dud putěrotou \T$t\0ů
Finálni úpraw budou tvořií nášlapné vrstvy - dlažb« PVC kn1ins. tmihíl podkhm'ina. Nově
ínithM dr ek a prosklené stěň}. většinou ät} pických rozměrů. jsou navrZmy äevčnC pLmS. rie&
prosklenC. všechny do dkvčný¢h zámbnL popř. ůmbnl s obľožhmi. Nwrhuje se repase súlv4ifcich.
Ixjnechmých yýplní otvorů Nnitřni vstupní dveTe v l, NP, všechna kasthkôvá ůkna. j¢ji¢íů vUhú
křídla budou nově mskjmá dvcjsklem)

mestsk¢ zóny:
Městské památková Mna Českén] Těšíně bgla pruhlášena k ochraně kuhumi¢h hodno¶ -
architektQTlickS¢h. wbanisíi¢kSch, hi$í(mckýĹ'h umékckýdL a úäjimých, kt«é
dokládají vývoj mčsta Kuítumí hodmru MPZ pTez¢nnlj¢ do¢ho\'&nC Nnkčni r pľnsEoK)vé

ceňka mCsta- jeho urbanisů¢Ka skladba (pozeľnky, komunikace, promry, vodní
plochy a zdcňí, &r¢hi|¢kloni¢ke soubory a jednodit"c objekty Yyhudo\"aNz ve styéu klasicismu.
SéCčšť! art deco a tmdicionatismu l. Republiky včetně architcktonickehe a umC1eckéhô m"ámčni
fasád. \ ic.iichz důskdku si mčsto uchovdo historickí' Táz prostředí 7. abdobi jeho vzniku - z konce
19, a začátku 20. stoků,
Pamälko'\ou. kukumí daného území je dále a dobuíé ma(criá]o\"é kšeíH ŕŠech
budw v MPZ, včetně kompozice µrůče1í, přičemž významnuu mčrou se í1& památkM hodnotě
pMíli fasád. sthr"h 8 wh.itekTonick$"¢h dmilii-
Současná podoba předmětné saavby je spr9vnimu mám3 z jeho úřední činnô$li.
Dnc 03.06.2016 byla usľána žédosr odbQľne otµnizaci státní parlúťko\ě péče. čj. NáMMmu
pcäma:kcn tmu ů.ííaí u. i=m!lknu odbomému píacoi isti \ (dále jim ~ódbůmá
q "yjádhmi pcxůe S 14 odst. 6 palnálko\'éhQ zákona. VyjádřEni «1bomé čj

cz iZ m spojčmi em Čéská "ar č.jČI' kíĹ-m ti""
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NPÚ-381 M7%'2016 sprá'mi omán c)bdj'Z¢] drie 17.06,20]6 Odbuniá ve svém mádřeni
u"eclk (,cÍL kurávuu):
Pi pi ut'í tik předbSí'né Mdos:i ji' i hlediska peč,

při r¢spehoŕ'ám' uiže podmínek'
ĺ) Kamemŕé pa obms lei-'ého pn:(i'e:du budou šamě a následně pa

provedeni a srropu nad nuvrácmy 1' celi.mých částech"
2) Šmkwá b:ŕ:daba u kumeímé schod1 l" p1Uwídéln'mi p7'¢7cEmi narušeny
3) Lh¥ře db kTidla muzea průjeMit budau repasovánj' a panechänj r puvodni poloze,
4) Původtú di'i'Te kvého a pTíwého prů/ezdu da střední části mjci?'ä srejně jako další původní

um/sleM j'e stŕalni čásů u kvéhn budou l objektu p=chány. repasovány a
ve ? .'\'e5o 3. ,VP:

S)' PimMhi i'snqmi dreře da :e swáHý od úl i'ňávni a budou repasm'ány
u opurřmy buřévným náér etn dle púvudnihu Můvu, bude nanesen na plochu
ccu 2L) x 20 cm íľ µrakl=llelným způsc>bem odeauh/aven (jrgánEm .r/áňň"µímátkmů péče.

, 6) d/ažtn ňt? schodišť buduu Poš'kcueM segmenn budmikupiemi pih'Mhíeh,
7/ Kammná schodiště budou šetrné byspravena rťsluurátorem srej'néjako :ábradli;
B) Prčbskienä Měna v 3 NP kh"dkr bude pmyechána ¢7 pukud Lu hude

neHjwné.
9) Vstupní. protiµožäřni thWe : levého a pravého µrůjezdu do střední části budou

.jako sMwrjkich vsn{pních SMvc7i/cí masii'ni dřevěné zárubně bMou mchovány
taktéž kuvátii u ZáŕUáy. Půlh-ahavé nadsvéf/íh' nud dl¥ŕmi jť nezbytně zuchot-'ut.
lze nmeni/ gtáraiici proskleni mvé s požadm"umu nd(jh}nx:i

1O/ Nuwhm-ané pr{)ti/jt¥±árni dveře v ,t. NR uddéhg'íci prľjMon" xcMdišť M prosíředm' části
mmea budou :hosown.' jako rep/iky xä'aj'icich, u levého

lb Vkvěm oNur da levého křídla:
/2) Poškozené části jasá{ty budou dop/né?n' omíthxt skženía struhwy jakn půvMm
/3) barevné /asáaj bude půndnimu Skn'u, přesné' budou na

můrcích na fusádě a způsůbem ůdsůuh/aseny orgánem sMmi pamáfkwé pé&
14) Kposawmi bude předložena prováděcí dbhtmeníacr stavby;

.
Podklady pfč) vydáni závazného stanoviskA jsou:

- žádost o vydáni závazného stanoviska vC, dokumentace pro stavební jmokní ..Rekonstrukce
yýstavni budovy a nová expozice Muzea Těšínska". '"ypracowné kvétůu 2036 projekčni
kanceláií BMCH $,r,o,. zo(ipljvčdnšm p'ojda&1tem

- pohledy na boční vstupy z ulice Hlavni třída dcqplnčné dne 03.06.2016;
- upravený výkres č I) j l h-NS2 ze dne 16,06.2Ok6;
- ůps ľ terénního WFeni ze dne 25.05.2UI6 (muctp007655x}, týkající se půíodni

barevnosti fásády.
- 'gjádřční odbomé Cif. NPÚA8]"44;062015 ze dne 06.06.2016..

Sprá\ůú se při mhQováni \ pf'¢d|nétlné věci autoZnil s názory odbomC orµnizace a
požada\k} odbomé organkace č, ľ - 10 a dále 12 - 13 do svého závazňého $tas]ovdska.

Vzhledem ke skutečmsti, že mvrho\'aM bourací práce a staíebni úpíä'} by!jř se zástupů
památkové péče průhčžnč konzulčovány, proto žadatel v průběhu pmjdnáváni, s ohledem na zájmy
cMáMňé stárni památkovou péči, ustoupí? od náwhu aa rýbouráni navěho otvoru leiérn průjezdu
'(směhjj'icim do levého klidja), což doložil dne 16.06.2(H6 upmvcným výkjne$¢m č D-ljb-NS?,
wdiž mpoti'cbi mnoút požadavek odborné ozmMcnj' j&j«) č. l ľ. Spiůvíú orgán
dál: nemncMl pobdavck odbomč orµnizace (po7ad=k. č. 14) na ptedloženi provádčci
Fmct: ml- ,:; 1¢ (JG 297 Kh c TASn 86
Ĺ"Tí /'ww,y jesh" c; DC CZňO2C""3'
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dokumcntacc stavby. dc přímo stancwil podmínku na předlnZeni způsobu řešení-'obnovy Yýbraný¢h
pn ku k &souh!ascn1 orEánu štátni památkové péče před zahájením stavby

Sprámi orgán simcwil podmínky i - is z Abldují¢jch důkodů:
Ad i) ; 8)
Pudminky k zýšE utedenťm Ndúm bglg z důwxlu ochrmy a udm"án1 jedinečRýĹh.
aul¢n|icky dochovmých sc'učásti sravby. pro jejich vysokou estetickou urowň, kvalitu kmes!ného
zpraůo\ ani. dekorativnost. čimž hýb dosaženo yysokč rcpmcntatimosti nejen z hlcdiska
archileklonického ztvárnčni sľa\"b} vc Yck,i[)em průstoru. ak i kotnpkxnč. v řešení interiéru. Umní
féŠéR! vnitřního eni daná smba tadi mezi t)ej\$7jlamnéjši na ůzani pmnátkové zóny.
ačkolivjiž došlo k mnoha stavebním úpravám-
Ad 9)
Z hkdiska nutnn"ti po7árniho úseku irámci ůnikn\ých prosujrj. klen:nl jsou obě
schodiště, lze zachovat mwiwi dřevěně nrubné, kováni, i rámy pu1ky1lhcných nadsvčtliků
s kuí n}i'íži kkíě jsuu souČásti panUkm $ch a jEiidj cdsuáíjčninl 6}
došlo k kamcnných stupňů schďišté z průjezda resp. štuknvC výzdobj".
Ad to)
Podminkn byla stanorcm pro palnäíkorč hodnoty dané a prostorů
mcmumentálních dv'ojmmmných schodišť.
Ad íl)
Pmů_ití tradičnkh á stejnýeh mattriálů je Mmmkou zabetpečljjiei detši ncbnváni mwhy 4j'1ikací
materiálů nekompatibilních s puvMnimi tn" došlo k zrychleni degmíiace q ohroZení duán&ých
hodnot dané stavby
Ad t2-13}
Barevné Tešení, pťjtodni bamnost do<!ávä htstoti¢kQu věrohodnost objektu.
Skutečnou bare'mm je možné pcm)udic tú na základě rzorků pmcdenýc'h ptimo 11El fasádě. Jelikož
původní m daném objektu byla na!czena viz. zápis z terénního Šeůeni ze dne 25.05.2016
(MLJCTPOQ7635X), pkkq bude možné shora uredcnC posouzeni pruvCst
Ad 14)
Barevné Iešení p%¢2dů tj- síény. swpy a štukové pn"ky jsou v daném objektu řešeny mon«hromně
a to 4' härvč Hiě. jedná se zároveň o nc,ičastéjší způsob řešeni průjezdů na úzcmi ánC MP7. Barevné
tešeůi. respektu,jici původní bamtnost stavby ckdává hisímickau věrohodnost objektu.
Ad IS)
Podmínka byla stanovena z důvodu zachování pamákor'C hodnoty dané stavby

SpRhui uigán ?.ho&jůlil wškerC podkkd; a 4'¢ přičenů na
základč iýš¢ 1N¢dený¢b skutečnosd stancnil navrho'imC stavební úpravy 4změrju statby}
za plipusuíé, cbdäení pU&ut'k. kterc cIN mámu spůvníhu orgánu nejsou c·xwemni
a jsou \" pK)rmcinnälnim souladu se záimg ¢hmeflými stárni památkovuu péči.

PoučeM:
ZávamC st=ri$kcj není räzho&íwim vc sprmm řízcni (ve smgslu S 67 odst. 1
spM'nlho řádu). ale úkon učinčný dotčeným správnim na základě zákona. tj' pmi 1nmu¶o
závaznému stanovisku nche poat mnostatné (Kívdáni. OíholZni pmi whoúi uvaznalo
$lanovi$ka 12¢ pcxkí až v íánci tádného opra\'ného ti. proti rUhndnuti
µIislušnéhô orgánu srätni správy č$Ia\'¢bníhu útaäů3. pro iehoZ '-yrokc« oli Cásd je obsah za%a,mého
stanoviska závazný (S 149 odst. l a Š 81 ] spra\ nihu tádu).
E-mj'i" '= lČ CC) 297 d37 'cp O b Ce8y "Ešin Č Ú.
I'm M' ;; DC:



UpŮLUměDi:

.Máji se na úL¢tni s äI¢heŮlugickými nálety. jsou pímnni podle
'2 ^ď<i C) ňiknrc j'3 ců rřir"č:' y '18\ H}. tmn 7ámŕr

4rcheoĹoEickému ústavu n umíůnit icniu ncbo oprávněné organizaci pnM9 na dotčeném území
a|d)¢Ĺ[|@Ľk;

vedoucí Mbom územního roz\'ojé

rozdělovník:

= BMCH s.r.o.. Sttdniční 28, ?3? 01 Český Těšín
na vé&nú:

- NänXini pamäíkôvý Ůsláv, Uzemni odbomé pmm'išáé odboje ]. 702 UV ()swat'a.
ID DS: 2cy8h6t
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