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ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové 
péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává 
podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 správního řádu, na základě žádosti, 
podané dne 07.04.2016 Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
zastoupeným společností RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., IČ: 286 05 888, se sídlem: 
Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava (dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska k návrhu 
na obnovu kulturní památky – budovy gymnázia, ul. Frýdecká 689/30, Český Těšín, rejstříkové 
číslo ÚSKP ČR: 33387/8-2741, nacházející se na pozemku parc. č. 1486, k. ú. Český Těšín, dle 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy Gymnázium Český Těšín“ 
zpracované společností RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Ing. Vlastimilem Lackem v březnu 
2016 toto závazné stanovisko:   

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové 
péče, dospěl k závěru, že navrhované práce na kulturní památce rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 
33387/8-2741, spočívající dle návrhu žadatele v: 

- rekonstrukci elektroinstalace ve všech podlažích gymnázia, tj. zásuvkové a světelné obvody, 
připojení trvale umístěných elektrospotřebičů a slaboproudé rozvody, přičemž stávající 
elektroinstalace bude demontována a kompletně nahrazena novu. Hlavní kabelové rozvody 
zůstanou v původním umístění. Stávající osvětlení bude demontováno a budou instalována 
nová svítidla v provedení dle svítidel zn. Thorn. Ve většině prostorů budou umístěna svítidla 
nástěnná a přisazená na strop, v umývárnách a WC v příslušném bezpečnostním krytí;   

jsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska zájmů státní památkové péče  

p ř í p u s t n é  

za dodržení těchto podmínek: 

1. zásuvky a vypínače budou provedeny jako hranaté a řešeny v bílé barvě; 
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2. vlastník zajistí, že konkrétní typy jednotlivých svítidel budou před zahájení stavby 
předloženy orgánu státní památkové péče a teprve po konstatování orgánu státní 
památkové péče, že svítidla odpovídají vzhledovým požadavkům, resp. předloženému 
řešení v rámci světelně technického projektu, jež je součásti projektové dokumentace 
„Celková rekonstrukce elektroinstalace školy Gymnázium Český Těšín“ zpracované 
společností RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., lze započít s instalací svítidel.  

 
Odůvodnění: 

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako dotčený orgán státní památkové péče (dále 
jen správní orgán) obdržel dne 07.04.2016 žádost o vydání závazného stanoviska, v souladu s § 14 
odst. 1 památkového zákona, podanou Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 
Ostrava, zastoupeným společností RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., IČ: 286 05 888, se sídlem: 
Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava, která se týká obnovy kulturní památky, tudíž jsou dotčeny 
zájmy státní památkové péče.  

Chráněné památkové hodnoty: 

Budova gymnázia v Českém Těšíně je významnou funkcionalistickou stavbou, vybudovanou 
v letech 1930 – 1935 dle projektu Jaroslava Fragnera.  Kulturní hodnota památky spočívá v celkové 
kompozici stavby, čistotě architektonického řešení, jednoduchosti a utilitárnosti, při naplnění 
požadavků na estetické působení, bez zbytečné okázalosti. Eleganci a geometrickou čistotu tvarů 
podtrhují použité materiály – zdivo s bílou omítkou, beton, kov a sklo.  
 
Popis současného stavu: 

Původní svítidla nejsou dochována, byla nahrazena stávajícími v 70. – 80. letech 20. století, stejně 
jako veškerá elektroinstalace, vypínače, zásuvky.  
 
Dne 13.04.2016 byla zaslána žádost odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu 
památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě (dále jen „odborná organizace“),  
o písemné vyjádření podle § 14 odst. 6 památkového zákona. Vyjádření odborné organizace čj. 
NPÚ-381/29153/2016 správní orgán obdržel dne 17.05.2016 Odborná organizace ve svém vyjádření 
uvedla (cit. kurzívou):  

Provedení požadovaných prací dle předložené žádosti je z hlediska zájmů státní památkové péče 

akceptovatelné při respektování níže uvedené podmínky: 

- Konkrétní typy jednotlivých svítidel, zásuvek a vypínačů budou před zahájením stavby 

prokazatelným způsobem odsouhlaseny se zástupcem státní památkové péče.  

Podklady pro vydání závazného stanoviska jsou: 

- žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky vč. projektové 
dokumentace „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy Gymnázium Český Těšín“ 
zpracované společností RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Ing. Vlastimilem Lackem 
v březnu 2016; 

- evidenční list nemovité kulturní památky rejstř. č. ÚSKP ČR 33387/8-2741; 
- vyjádření odborné organizace čj. NPÚ-381/29153/2016 ze dne 16.05.2016. 

Správní orgán při rozhodování v předmětné věci zohlednil požadavky odborné organizace.   
Podmínky 1 – 2 byly stanoveny s ohledem na uchování památkové hodnoty dané kulturní památky, 
barevné jednoty a estetické hodnoty i v interiéru stavby.  
 
Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech na základě čeho 
stanovil návrh na obnovu kulturní památky, rejstř. č. ÚSKP ČR: 33387/8-2741 z hlediska zájmů 
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státní památkové péče za přípustný, za dodržení stanovených podmínek, které dle názoru správního 
orgánu nejsou extrémní a jsou v proporcionálním souladu se zájmy chráněnými státní památkovou 
péči.  
 
Poučení: 

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu §  67 odst. 1 
správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto 
závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Odvolání proti obsahu tohoto závazného 
stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného 
stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu). 

 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Mgr. Radim Siuda, v. r.  
vedoucí odboru územního rozvoje 
 
rozdělovník: 
 
adresát:  

- RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., IČ: 286 05 888, Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava  

na vědomí:  

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Odboje 1, 702 00 Ostrava,  
      ID DS: 2cy8h6t 

 
příloha:  

- kopie vyjádření odborné organizace čj.: NPÚ-381/29153/2016 ze dne 16.05.2016 – obdrží 
žadatel 
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