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zÁvazNB srANovrsro

Městský ú řad Č eský Těš í n, odbor ú zemní ho rozvoje, jako pří sluš ný orgán státní  památkové
pé č e podle ustanovení  § 29 odst. 2 pí sm. b) zákona č .20l1987 Sb., o státní  památkové  pé č i, ve znění
pozdějš í ch předpisů  (dále jen,,parnátkový zákon") a podle ustanovení  § 10 a § 1l odst. l pí sm. b)

zákona č . 50012004 Sb., správní  řád, ve zněni pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,správní  řád"), rydává
podle ustanovení  § 11 odst. 3 památkové ho zákona a § 149 správní ho řádu,_na základě ž ádosti,
podané  dne l8.11,2020 organizací  lvluzeum Těš í nska, pří spěvková organizace, IC: 00305847, sí dlem:

Masarykovy sady 103/ l9,737 0l Ceský Těš í n, (dále jen ,,ž adatel"), o vydání  závazné ho stanoviska
k dodateč né mu povolení  stavební ch ú prav - změny tvaru podstavce pod umělecké  dí lo, před
výstavní  budovou Muzea Těš í nska č p. 115, Hlavní  tří da 15, Ceský Těš í n, na pozemcí ch parc. č .

20l a203, k. ú . Č eský Těš í n, toto závazné  stanovisko:

Městský ú řad Č eský Těš í n, odbor ú zemní ho rozvoje, jako pří sluš ný orgán státní  památkové
pé č e, dospěl k závěru, ž e stavební  ú pravy stávají cí ho objektu - podstavce (soklu) pod umělecké

dí lo, před qýstavní  budovou Muzea Těš í nska č p. 115, Hlavní  tří da 15, Ceský Těš í n, na pozemcí ch

parc. č ,. 20l a 203 v katastrální m ú zemí  Ceský Těš í n, který se nachází  na ú zemí  Městské  památkové

zóny Č eský Těš í n prohláš ené  Ministerstvem kultury CR formou opatření  obecné  povahy č . 612014,

s ú č inností  od 02.05.20l4, spoč í vají cí  dle podání  ž adatele ve:

- změně tvaru podstavce (soklu) - oproti pů vodně schválené  projektové  dokumentaci se

podstavec mé ní  z kruhové ho, z pohledové ho betonu na obdé lní kový, oblož ený kamennými

deskami tmavé  barvy, dů vody změny jsou estetické  (překrytí  pohledové ho betonu kamenným

materiálem) a informač ní  (obdé lný podstavec je lé pe uzpů soben pro umí stění  informač ní ho

textu o replice hranič ní ho sloupu);

_ umí stění  nápisů  na č elní  a zadni desku podstavce, nesoucí  informace o replice hranič ní ho

sloupu a ok-olnostech jeho odhalení  u pří lež itosti 100 let Č eské ho Těš í na avytýěení  státní ch

hranic;

- umí stění  repliky č eskoslovenské ho orientač ní ho hranič ní ho sloupu z let | 925-26 na

obdé lní kový podstavec , vytvamý návrlr repliky hranič ní ho sloupu a zpŮsob oblož ení  podstavce

zpracoval akademický sochař Martin Kuchař, autory pů vodní ho návrhu č eskoslovenských

oiientač ní ch hranič ní ch sloupů  z | et 1925-26 byli sochař Bedřich Stefan a architekt Zdeněk
' 

Havlí č ek;

E-mail:  epodatelna@tesin.cz
Tel.:  + 420 553 035 1 l 1 nám. CSA l/ 1, 737 0l Ceský Těš í n

Web: http: / /www.tesin.cz

ID DS:
lČ o:
DIČ :

DICBU92
0029 rtctuoni.tý ffii{ ft . t,ro:  r

6261 Ccnlritar a{ Sa raffi :

Jn,é no: M8r,lu,s§i$F-
vyJ.l :  Pů lsi8tiÉ ;salificJ c,,,
Plahoí  do :  Ia.9,29?l a8: l0:2ffin { )2 j frj

i§oib|  ,/ , hí r' 'V;z,* z4-s
2ltl



2l4

jsou z hlediska zájmů  státní  památkové  pé č e

pří pustné  bez podmí nek,

odů vodnění :

Městský ú řad č eský Těš í n, odbor ú zemní ho rozvoje, jako dotč ený orgán státní  Panrátkové  Pé Č e (dále

jen správní  orgán) obdrž el dne 18.11.2020 ž ádost o vydání  závazné ho stanoviska. v souladu s § 11

oa.t.' 3 pamáikové ho zákona, podanou organizací  Muzzum Těš í nska, pří spěvková organizace,

ié , Óolojs+ 7, sí dlem: Masarykovy sady l03l19, 737 0l Č eský Těš í n, která se týi< á dodateČ né ho

povolení  změny stavby nacháŽejí cí  se na ú zemí  městské  památkové  z6nY (dálejen .,MPZ"), tudÍ Ž jsou

dotč eny zájmy státní  panrátkové  pé č c.

Popis souč asné ho stavu:

obdé lní kový podstavec je oblož en kamennýrrri deskarni tnravé  barvy, na něm Stojí  betonová rePlika

hranič ní ho itóupu v barvách a tvaru stylizovarré  č eskoslovenské  vlajkY. s osazeným tehdejŠ Í m

č eskoslovenským znakem zhotoveným v bronzu. Podstavec s rePlikou jsou urní stěn1' \ ' ose

předprostoru budovy Muzea Těš í nska, který vznikl ustoupení nr střední  hmoty té to budov.v Postavene-

nu piido.y.u pí smene U. objekt Muzea Těš í nska je historizují cí  stavbou z let 1884-85. jeŽ je souČ ástí

historické  blokové  zástavby na ulici Hlavní  tří da.

předmětem ž ádosti je návrh na dodateč né  povolení  stavební ch Úprav podstavce a osazení  rePlik}

č eskoslovenské ho oiientač ní ho hranič ní ho sloupu na upravený podstavec, jeŽ jsou blí Že PoPsán} ' ve

výrokové  č ásti tohoto závazné ho stanoviska.

Chráněné  panrátkové  hodnoty niěstské  parnátkové  zóny:

Městská památková zóna v č eské m Těš í lrě (dále MPZ) byla prohláš ena k ochraně kulturní ch hodnot -
arclritektónických, urbanistickýclr, lristorickýclr, uměleckých, estetických a krajinnýclr, které  dokládají

vývoj nrěsta. kulturní  hodnotr.r MpZ prezentuje dochované  funkč ní  a prostorové  usPořádání  centra

.ertá, jeho urbanistická skla< lba (pozemky, komunikace, veřejné  prostory, vodní  PlochY a zeleň).

architektonické  soubory a iednotlive oUletty vybudované  ve stylu klasicismu, secese, art deco a

tradicionalismu prvorepublilové ho Č eskóslovenska vč etně architektonické lro a umělecké lro ztvárnění

fasád, v jejichž  dt.t"oÉ u si město uchovalo historický ráz prostředí  z období  jeho vzniku - z konce l9.

azač átku 20. století .

Památkovou, kulturní  hodnotou dané ho

budov v MPZ, vč etně kompozice prů č elí ,

způ sob řeš ení  okenní ch výplní  (hloubka,

pojetí  parteru, fasád, střech a dctailů .

Souč asná podoba objektu je správrrí mu orgánu známa z jeho ú řední  č innosti,

Dne 2411.2020 by| a zaslána ž ádost odborné  organizaci státní  památkové  pé ěe, t j. Národní mu

památkové mu ú stavu, ú zemní mu odborné mu pracoviš ti v Ostravě (dále jen ,,odborná organizace"), o

pí semné  vyjádření . Vyjádření  odbomé  organiŽace č j. NPU-38ll5727312020 správní  orgán obdrŽel dne

15.12.2020.

odborná organizace ve své m pí semné m vyjádření  uvedla, ž e realizované  práce jsou v souladu se

zájmemochrany výš e uvedených kulturně historických hodnot,

odborná organizaceve zdů vodnění  své ho stanoviska konstatovala (citováno kurzí vou), Že změna tvaru

a povrchoié  ú pravy podstavce a umí stění  replilry hranič ní ho sloupu nemá negativní  doPad na

pimátkové  hoánory tt lestsk pamótkové  zóny Č esbý Těš í n Zda mó podstavec drobné ho měří tka,
'slouž í cí  

jako sokl pod umělecié  dí lo, nar l< ruhoty nebo obdé tný, nemó vliv na charakter a obraz té to

ú zemí je dále hmotové  a dobové  materiálové  řeš ení  vš ech

přič emž  významnou měrou se na památkové  hodnotě podí lr*

č lenění  a způ sob otví rání  oken, subtilnost okenní ch rámů ),
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č ásti památkové  zóny. Naví c povrchovou ú pravu podstavce tvoří  kamenné  desley, to znamená tradič ní

a tš tbchtilý materiál, vhodný pro sokly unlěleclty děl i pro historické  městské  prostředÍ . Co se týč e

replih,. jectná ,ge o věrnou repliku č esko,slovenské ho orientač ní ho hranič ní ho sloupu z let ] 925-26,

kierá je připomí nkou historiclqlch udólostí , zóroveň je dokladem vysoké  dobové  ýnarné  Úrovně a lze

.ii 1lol.ctž ovat za muzejní  exponát pří mo soul,isejí cí  s expozicí  Muzea Těš í nska, před jehož  budovou se

náchť l: í . Replika svým umí stění m, měří tkem ani vzhledem nepotlač uje pamótkové  hodnoty dotČ ené

č ásti MPZ, heré  v dané m prostoru představuje zejmé na samotnó historizují cí  budova muzea z let

1881-85. I Jstoupení m střední  hmoty předmětné  budovy postavené  na pŮdorysu pí smene U vznikl

přeclprostor vhodný pro umí stění  umělecké ho dí la č i muzejní ho exponótu, který by avizoval význam a
^ tič el'té to 

veřejné  bidovy Samotný sloup v barvách č eské  národní  vlajlE situovaný na osu fasÓ$l je

t it lou konstrit 
"t, i"z nijak týrazně nezastiňuje dochované  š tukové  architektonické  Č lenění  cenné

n ov o kl as i c i s tní  fas ády.

Podklady pro vydání  záv azné ho stanoviska j  sou :

- ž ádost o vydárrí  závazné ho stanoviska orgánu SPP vč . podkladů  - vyjádření  

akademické ho sochaře a restaurátora, fotografie podstavce a repliky hraniČ ní ho sloupu,

prů běhu rca| izace,historické  fotografie hranič ní ho sloupu, návrh nápisu na podstavci;

- vyjádření  odborné  organizace č j. NPU-38119239512020 ze dne 14.12.2020.

Správní  orgán se při rozho,dování  v předmětné  věci ztotož ni|  s názorem odborné  organizace a ří dil se

následují cí mi ú váhami. Úp.uuou tvaru podstavce (soklu) pod umělecké  dí lo a jeho oblož ení

kamennými deskami nedoš lo k naruš ení  kulturně historických hodnot městské  památkové  zóny.

Takté ž  umí stění m repliky orientač ní ho hranič ní ho sloupu na tento podstavec nebyly tyto hodnoty

ohrož eny.

podstavec je drobnou stavbou, která se v prostoru před výstavní  budovou muzea Pohledově uPlatňuje

zcela minimálně. Jeho oblož ení  kamennými deskami vneslo do tohoto prostoru prvek kvalitY. RePlika

hranič ní ho sloupu je pak subtilní m objektern, v poměru k objemu muzejní  budovy přiměřeným. Jeho

umí stění  v ose 
-předprostoru 

muzea Pak dobře zapadá do symetrické ho provedení  budovy muzea,

Samotná replika sloú pu dokunrentuje vyspělost prvórepublikové ho Č eskoslovenska v oblasti designu,

když  zdařile pracuje i motivem státní  vlajky a státní ho znaku, a je vhodnou upoutávkou na muzejní

expozice.

Správní  orgán zhodnotil veš keré  podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, PřiČ emŽ dosPěl

k^ závé ru, ie vzhledem k charakteru provedených ú prav nedoš lo k negativní mu ovlivnění  chráněných

hodnot dané  městské  památkové  Žóny, na základě č eho stanovil práce zhlediska zájmŮ státní

památkové  pé č e za pří pustné  bez podmí nek.

Pouč ení :

Závazné  stanovisko není  samostatným rozhodnutí m ve správní m í í zení  (ve smYslu § 67 odst, l

správní ho řádu), ale ú kon uč iněný dotč eným správní m orgánem na základě zákona, t j. proti tomuto

iávazné mu stanovisku nelze podat samostatné  odvolání . Odvolání  proti obsahu tohoto závazné ho

stanoviska lze podat až  v rimci řádné ho opravné ho prostředku, t j. odvolání  Proti rozhodnutí

pří sluš né ho orgánu státní  správy (stavební ho ú řadu), pro jehož  výrokovou Č ást je obsah závazné ho

stanoviska závazný (§ l49 odst. l a § 8l odst. l správní ho řádu),

Mgr. Radim Siuda, v. r.

vedoucí  odboru ú zemní ho rozvoje
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Rozdělovní k:
adresát:

_ Muzeum Těš í nska, pří spěvkov á organizace, I č :  00305847,

Masarykovy sady tóltí g,737 0I  Č eský Těš í n,
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_ Národní  památkový ú stav, ú zemniodborné  pracoviš tě Ostrava, Odboje 1,702 00 Ostrava,
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