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Poskytnutí informací týkající se Muzea Těšínska, příspěvkové organizace  
a památníku hraničního sloupu 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „krajský úřad“), jako 

příslušný správní orgán obdržel dne 8. 3. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 

Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 

informacím“), ve které požadujete sdělení, týkající se Muzea Těšínska, příspěvkové organizace 

Moravskoslezského kraje, a repliky historického sloupu, který byl vystavěn před historickou budovou Muzea 

Těšínska na ulici Hlavní třída 115/15, 737 01 v Českém Těšíně. 

Krajský úřad Vaši žádost řádně posoudil a v rámci Vámi požadovaných informací Vám sděluje následující: 

K bodu 1) žádosti o informace: 

Ve věci rekonstrukce výstavní budovy a nové expozice Muzea Těšínska, která byla realizována 

Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, 

Vám v příloze zasíláme závazné stanovisko vydané Městským úřadem Český Těšín, odborem územního rozvoje, 

dne 16.6.2016, čj. MUCT/20871/2016, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko bylo vydané na základě 

žádosti Muzea Těšínska podané dne 18.5.2016 a doplněné dne 3.6.2016 a dne 16.6.2016. 

Ve věci změny tvaru podstavce pod umělecké dílo před výstavní budovou Muzea Těšínska čp. 115, Hlavní třída 

15, Český Těšín, který byl realizován Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací Vám v příloze zasíláme 

závazné stanovisko vydané Městským úřadem Český Těšín, odborem územního rozvoje, dne 5.1.2021, čj. 

MUCT/53061/2020, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko bylo vydané na základě žádosti Muzea Těšínska 

podané dne 18.11.2020.  

K bodům 2) a 3) žádosti o informace: 

Vámi požadované informace včetně příslušné dokumentace týkající se zhotovení a umístění repliky historického 

sloupu, by měly být k dispozici u investora akce, kterým bylo Muzeum Těšínska, příspěvková organizace. Níže 

specifikované dokumenty (resp. informace) nebyly investorem akce krajskému úřadu předloženy. Pro úplnost 
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uvádíme, že není stanovena povinnost předkládat předmětné dokumenty zřizovateli (resp. jej informovat o 

uvedených skutečnostech).  

Konkrétně: 

k bodu 2) způsob projednání výstavby repliky historického sloupu s orgány města Český Těšín včetně 

případného písemného záznamu,  

k bodu 3) projednání a případné vydané rozhodnutí příslušného stavebního úřadu či územního odboru města 

Český Těšín (případně jakékoliv jiné) 

K bodu 4) žádosti o informace: 

Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ podal 

Moravskoslezský kraj. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „EFRR“ 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Žádost o poskytnutí 

dotace byla předložena Moravskoslezským krajem z důvodu efektivity čerpání podpory, jelikož jako vyšší 

územně samosprávný celek naplňoval podmínky účasti ve výzvě v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu. Uvedená žádost o poskytnutí dotace je přílohou této odpovědi. 

Moravskoslezskému kraji nejsou předkládány žádosti o poskytnutí dotace, které podávají příspěvkové 

organizace (tedy i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace), samostatně. V rámci různorodých možností 

dotační podpory může příspěvková organizace vystupovat jako žadatel a příjemce a je nezávislá na svém 

zřizovateli. K získání této informace doporučujeme obrátit se na Muzeum Těšínska, příspěvková organizace. 

K bodu 5) žádosti o informace: 

 Moravskoslezský kraj neinformoval o záměru výstavby památníku hraničního sloupu, jelikož výstavba 

památníku hraničního sloupu nebyla předmětem projektu, který podal Moravskoslezský kraj, tj. projektu 

„Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ spolufinancovaného z Integrovaného 

operačního programu ani nebyla zahrnuta do stavební části projektové dokumentace k rekonstrukci historické 

budovy. Objednatelem výstavby památníku hraničního sloupu bylo Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, 

u kterého můžete podat žádost o sdělení těchto informací. 

K bodu 6) žádosti o informace: 

Žádost o podporu projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ neobsahovala 

explicitní závazek dodržovat legislativu v oblasti ochrany a propagace tradičních lokálních názvů v tradičních 

menšinových jazycích ve smyslu zmíněných mezinárodních smluv.  

K podmínkám a cílům dotačního projektu, který podal Moravskoslezský kraj, tj. projektu „Rekonstrukce výstavní 

budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ sdělujeme, že tyto informace jsou obsahem žádosti o poskytnutí 

dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tyto dokumenty jsou přílohou této odpovědi. Žádost o poskytnutí 

dotace byla vypracována a schválena v souladu s podmínkami operačního programu, obecnými a specifickými 

pravidly pro kolovou výzvu č. 21 Muzea. Obecná pravidla vydal Řídicí orgán IROP a jsou platná pro všechny 

výzvy, specifické cíle a typy příjemců. Tato obecná pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách, viz odkaz: 
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https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy. Specifická pravidla jsou zveřejněna na opět webových stránkách poskytovatele 

dotace, viz odkaz: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-21-muzea#files. 

K bodu 7) žádosti o informace: 

Dokumenty jsou přiloženy k této odpovědi viz přílohy – 4x Rozhodnutí a 4x Podmínky (anonymizované verze 

příloh).  

K bodu 8) žádosti o informace: 

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce muzejní budovy vč. venkovních úprav nádvoří a vybudování 

nových expozic a depozitářů. Žádost o dotaci byla motivována potřebou zrekonstruovat nevyužívanou a 

chátrající historickou budovu Muzea Těšínska a využít ji pro vybudování nových tematických expozic. Zároveň 

došlo k ulehčení stávajícím depozitářům a uskladnění sbírek do optimálních klimatických a bezpečnostních 

podmínek. Nejvýznamnější cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládež. 

V projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ byly realizovány tyto cíle (citace 

žádosti o poskytnutí dotace): 

„Hlavními cíli projektu jsou rekonstrukce nevyužívané a chátrající historické budovy Muzea Těšínska a její 

využití pro vybudování zcela nových tematických expozic a představení mnohých dosud neprezentovaných 

sbírkových předmětů. Zároveň dojde k ulehčení stávajícím depozitárním prostorům, zrestaurování a následné 

vystavení dalších, veřejnosti dosud skrytých exponátů. Dojde rovněž k restaurování některých sbírkových 

předmětů. Výhodou nové budovy bude rovněž vystavení a uskladnění sbírkových předmětů v optimálních 

klimatických a bezpečnostních podmínkách, jelikož budova bude disponovat moderní vzduchotechnikou a všemi 

potřebnými zabezpečovacími systémy (EZS i EPS). Všechny výše uvedené cíle projektu jsou plně v souladu s 

dílčí oblastí IROP Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.“ 

Věcné zaměření podporovaných aktivit dané výzvy je specifikováno v příloze Text výzvy č. 21, která je spolu se 

specifickými pravidly zveřejněna na webových stránkách, viz odkaz níže: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-21-muzea#files 

S pozdravem 

 

 

Ing. Karin Veselá 

vedoucí odboru kultury a památkové péče 

 

po dobu nepřítomnosti zastoupena: 

Ing. Dominikou Martincovou 
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Přílohy: 

1) Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Český Těšín čj. MUCT/20871/2016 ze dne 16.6.2016 

2) Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Český Těšín čj. MUCT/53061/2020 ze dne 5.1.2021 

3) Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea 

Těšínska“ 

4) REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE, čj. 4172/2017-91/1 ze dne 15.3.2017 

5) PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace čj. 4172/2017-91/1 ze dne 15.3.2017 

6) ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA), čj. 4172/2017-91/2 ze dne 20.2.2020 

7) PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace č.j. 4172/2017-91/2 ze dne 20.2.2020 

8) ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA), čj. 4172/2017-91/3 ze dne 24. 6. 2020 
 

9) PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace č.j. 4172/2017-91/3 ze dne 24. 6. 2020 

10) ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA), čj. 4172/2017-91/4 ze dne 2. 12. 2020 

11) PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace č.j. 4172/2017-91/4 ze dne 2. 12. 2020 

 

 


