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Stavba je kulturní památka zapsaná ÚSKP ČR pod evidenčním č. 90482/7-369 a Městskou
památkovou zónu Boskovice
Podkladem pro vydání rozhodnutí je nesouhlasné závazné stanovisko Mú Boskovice, Odbor správy
úřadu, oddělení památkové péče, SMBO 3973/2015 OSÚ ,DMBO 7998/2015 OSÚ ze dne 17.06.2015,
vydané na základě odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně č.j. NPÚ-371/23167/2015 ze dne 7.4.2015
vydané Prof. PhDr. Stehlíkem.
Odvoláváme se proti shora uvedenému rozhodnutí – nepřípustné závazné stanovisko
k záměru „NOVÉ VYUŽITÍ PANSKÉHO DVORA V BOSKOVICÍCH", kterou vypracoval MgA. Jiří Soukup,
Studio Anarchitekt s.r.o., Praha 8, s datem 03/2015.

Stavební historie
Bývalý panský dvůr je přízemní čtyřkřídlá budova s centrálním čtvercovým nádvořím. Byl vybudován
v 17. století a po požáru v roce 1823 upraven do klasicistní podoby. Panský (knížecí dvůr) byl vystavěn za
vlády Františka Valtra z Dietrichstejna ve druhém desetiletí 18. století proti klášteru dominikánek, který stával
v letech 1682 až 1784 v místech dnešního zámku. Dvůr byl vystavěn jen několik let před budovou Rezidence
(dnešní muzeum), která sloužila za sídlo knížete místo hradního komplexu.
Panský dvůr vyrostl jako čtyřkřídlá dvoutraktová budova. Vnitřní nádvoří obíhá na třech stranách
otevřená arkáda, východní křídlo bylo pravděpodobně vždy odlišné, arkády nebyly otevřeny pouze

vyznačeny v omítce štukovými prvky, aby bylo zachováno jednotné traktování fasád.
Původně sloužily pro vjezd do nádvoří dva průjezdy. Levý průjezd je dodnes využíván, pravý přestal být
funkční po r. 1820 v důsledku vybudování nové příjezdové cesty k zámku. Od 50. let 20. století již objekt
nesloužil původnímu účelu. Následně byl v 70. a 80. letech 20. století upraven pro kulturní využití (zřízena
zde galerie a knihovna) a v části při severozápadním nároží zřízena restaurace. V posledním období zůstal
objekt téměř bez využití a chátral.
Záměr obnovy předpokládá rekonstrukci a dostavbu areálu Panského dvora na Polyfunkční objekt
ubytovacího a konferenčního typu s relaxačním, léčebným a restauračním provozem. Jako doprovodné
aktivity je uvažováno o vybudování speciální mateřské školky s rehabilitací, vodoléčbou a provozem
estetické medicíny. Součástí bude obnova nádvoří objektu vycházející z historicky doloženého členění s
vestavbou menšího zahradního altánu.
Vzhledem k centrální poloze v obci (těsná návaznost na zámek, oranžérie a židovskou čtvrť) je cílem
i větší propojení se společenskými aktivitami v obci – v jižní části areálu rekonstrukce stávající Jízdárny se
sportovním využitím a novostavbou příslušného sportovního zázemí. V blízkosti areálu se nachází koncertní
prostor skleník a městské lázně.
Podrobněji viz Stavebněhistorické posouzení, Hradní 3 – Panský dvůr Boskovice, které vypracoval
Mgr. Martin Čihalík, Nad Skálou 603, 783 53 Velká Bystřice, s datem 2015
Odůvodnění druhu zásahu
Prioritou záměru je citlivě očistit objekt od některých rušivých druhotně umístěných konstrukcí,
dostavět objekt v souladu s hodnotami městského jádra a navázat koncepčně na podobné úpravy v jádru
MPZ Boskovice.
Největším objemovým rozšířením původního provozního schématu objektu je stavební zásah do
krovu a doplnění tří arkádových ochozů v úrovni druhého nadzemního podlaží. Vestavba do krovu zvyšuje
užitnou kapacitu objektu pouze směrem dovnitř do nádvoří.
Hmotové řešení objektu z exteriéru je kompaktní a bez větších zásahů. Hmota objektu z exteriéru
zůstává kompletně zachována a zvýrazňuje původní charakter hospodářského dvora.
Objekt všemi svými navrhovanými úpravami respektuje hlavní panoramatické pohledy a objemové
řešení okolí a to jak z Boskovického zámku, tak ze vzdálenějších pohledů na město.
Projekt a jeho zpracování je založen na SHP zpracovatele Mgr. Číhalíka a archivní rešerši paní
Hermanové, které momentálně probíhají – viz níže Rozsah archivních materiálů.
Zásah do střešní roviny hlavního objektu
Přesná doba vzniku stavby není známá, nicméně čtyřkřídlý objekt hospodářského dvora v této
lokalitě se pod označením „Dwur Knížecy“ objevuje už na vyobrazení města z roku 1728 (anonym,
perokresba 620×320 mm, Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 4).
Z předložených fotografií (Marek Fajman, 2014) je zřejmé, že krovy budov hospodářského dvora
jsou hambalkové s rozvinutým podélným vázáním ležatými stolicemi dvou různých provedení, která se liší
podobou podélného zavětrování a počtem vazných trámů. Hypoteticky starší varianta má vazné trámy ve
všech vazbách a zavětrování tvořené zdvojenými ondřejskými kříži, což je řešení charakteristické především
pro významné stavby ranějších fází baroku na Moravě (viz exkurs), oproti tomu hypoteticky mladší část má
prahy s vaznými trámy pouze v plných příčných vazbách krovu a s krátčaty a podélnými výměnami v
prázdných vazbách. Podélné zavětrování krovu nad touto částí má odlišnou podobu s nepřekříženými
dvojicemi šikmých vzpěr v každém poli. V tomto případě jde už o příklad plně vyvinuté barokní konstrukce s
ležatou stolicí v provedení odpovídající vrcholné, resp. pozdní fázi vývoje tohoto konstrukčního typu.
Tato konstrukce se dochovala v ucelené podobě pouze na části objektu. V krovu je několik fází úpravy
v průběhu posledních 80let. Z archivu jsou doložené hlavní zásahy především v 30 letech a v 90 letech 20.
století. První z nich byla na žádost ředitelství Velkostatku pana hraběte Alfonse Mensdorf Pouilliho
„ředitelství velkostatku boskovického v Boskovicích zamýšlí nad Hospodářskými budovami dvora velkostatku
boskovického v Boskovicích sundati starou sešlou vazbu, provésti vazbu novou z části, z části starou vazbu
rekonstruovat! A ponechat v těch samých dimensích a profilu, rekonstruovat! Stropy, provést! omítky těchto
stropů, rekonstrukci a přestavbu štítů, komínů, dymníků, říms a veškerého zdiva, provést půdní dlažby,
opravy kleneb atd. „.
Panský dvůr je v základní dispozici uchován intaktně z doby výstavby na počátku 18. století.
Dokonce z tohoto období pochází i nezanedbatelná část krovové konstrukce1. V průběhu 19. století
proběhly v interiérech dispoziční úpravy reagující na potřeby velkostatku a zde sídlících zaměstnanců.
Objekt byl patrně zasažen požárem na počátku 20. let 19. století, kdy bylo nutné nahradit rozsáhlou část
krovů.
Úprava a nové využití krovu je plánováno ve dvorním traktu na třech stranách objektu. Jedná se
především o část, která byla upravena v v 30 letech a v 90 letech 20. století. Konstrukce krovu je v těchto

částech – severní, západní a jižní křídlo – doplněna o dodatečně vloženou středovou vaznici na sloupcích se
vzpěrami. V části severo-východní je stávající krov dokonce zcela nový. Severo-západní roh krovu je
v havarijním stavu a bude nutné z velké části nahradit a doplnit původní konstrukce – viz fotodokumentace
v příloze.
Zásah do konstrukce krovu se týká pouze vnitřní části ochozu na třech stranách objektu.
Navržená dispozice dovoluje zachovat v interiéru kompletní pohledové části plných vazeb. Jediný
konstrukční zásah se týká krokví a zavětrování tvořené zdvojenými ondřejskými kříži. Tato
konstrukce je v interiéru zachována a použita v jiném sklonu střechy směrem do dvora. Nedochází
tedy k zásahu a odstranění krovu, ale k jeho úpravě a prezentaci v interiéru, což je zcela v souladu
s principy zmíněných metodických materiálů NPU uvedených ve vyjádření.
Využití prostor podkroví bude v souladu se stavebně – historickým průzkumem s maximální mírou
prezentace dochovaných původních částí krovu. Nutná komunikační a technická zařízení sem boudou
umístěna zásadně bez kontaktu s historickými krovy. V rámci záměru a v průběhu realizace bude nutné
posoudit celkový stav krovu panského Dvoru v Boskovicích a identifikovat dřevokazné poškození krovu se
zaměřením na lokalizaci poškozených míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu napadení houbami
(mykologie) a hmyzem (entomologie), zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace krovu.
Na základě výsledků navrhnout postupy pro sanační opatření a předběžně stanovit výměru materiálu pro
konstrukční sanaci. Dendrochronologické datování bude provádět ing. Kyncl.
Východní křídlo objektu obsahuje autentickou podobu dochované krovové konstrukce a na
základě konzultací se zástupci památkové péče NPU Praha bylo doporučeno toto křídlo plně
zachovat a prezentovat. Z těchto důvodů je v centrální části východního křídla navrženo odstranění
druhotně vloženého stopu nad přízemím z 90. let 20st. Díky tomu vznikne sál otevřený do krovu, ve
kterém je možné vhodně prezentovat původní dochované vazné konstrukce krovu. Navržený sál
bude mít multifunkční charakter a bude určen pro společenské akce. Prosvětlení krovu je původními
vikýři nově navrženým proskleným vrcholem sedlové střechy. Tato konstrukce je podobná
prosvětlení, které se v hojné míře používalo na památkách koncem 19st.
Investor za celou dobu projednávání nebyl písemně ani jinak vyzván k prezentaci skutečného stavu
věcí, tudíž dne 23. 4. 2015, kdy bylo údajně provedeno místní šetření, nemohlo dojít k návštěvě krovu a
vnitřních prostor objektu, který není přístupný veřejnosti. Z těchto důvodů se domníváme, že pověřená
úřední osoba nemůže dostatečně hodnotit úpravy krovu, který se nachází v části v havarijním stavu a je
nutná jeho celková rehabilitace. Stanovisko vydané tzv. „od stolu“ bez prohlídky předmětné stavby (pouze
z exteriéru) a promítnuté do závazného stanoviska Mú Boskovice, OSU OPP není tedy z našeho pohledu
relevantní.
Z těchto důvodů požadujeme vyvolání přezkumného řízení a úřední osobu ing. Dvořákovou
označujeme za podjatou v dané věci. Žádáme o její vyloučení z projednávání dle §14 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb. /správní řád/.
Konzultace a projednávání návrhu:
Předložená dokumentace pro územní řízení byla konzultována s řadou oborníků a zástupců odborné
a laické veřejnosti s cílem sladění navrženého funkčního řešení a předpokládané nové architektonické
podoby. Mezi hlavní akce, které konkrétněji popisujeme níže, patří především interní komise NPU,
konzultace na gen. řed. NPU v Praze a především několik konzultací na NPÚ ÚOP v Brně s panem Prof.
Stehlíkem.
Odborná interní komise ředitele dne 20. června 2014
Odborné památkové komisy bylo na místě v prostorách bývalé galerie na Panském Dvoře
představeno celkem 17 návrhů studentů SF VUT v Brně a Studie návrhu MgA. Soukupa.
Pracovní komise složená z Mgr. Dunajové, Ing. arch. Novotné, Ph.D., Ing. arch. Doležela, PhDr. Kroupy,
prof. Stehlíka, PhDr. Váchy, Mgr. Homoly a Ing. Fajmana byla seznámena s návrhy a formulovala odpovědi
na hlavní otázky týkající se nového funkčního rozdělení, otázky nad charakterem pavilonu a jeho umístění v
ploše dvora, možnosti využití podzemí, prosklení arkád, přidávání a odebírání hmot v plochách střech,
vybudování ochozu (pavlače) a optimální využití objektu (ekonomicky dlouhodobě udržitelné).

Odborná konzultace na gen. řed. NPU v Praze a NPÚ ÚOP v Brně s panem Prof. Stehlíkem.

Na základě vyjádření komise byl návrh představen na pracovní konzultaci dne 8.10.2014 gener. řed.
NPU V Praze s paní arch. Goryczkovou. K návrhu bylo doporučeno další odborné zpracování pod vedením
ÚOP v Brně s panem Prof. Stehlíkem.
Architektonická studie byla dále konzultována v těchto termínech 16.2.2015 a 8.4.2015 s prof.
Stehlíkem v Brně za účasti investora a ing. Fajmana. V průběhu řízení došlo k úpravě návrhu v těchto
bodech:
- redukce zásahu do krovu pouze na třech křídlech
- úprava členění zasklení arkád
- nový návrh kruhového altánu v nádvoří
- zrušení zasklení arkád západního křídla
- prezentace původního krovu v multifunkčním sále východního křídla a jeho prosvětlení
- odhalení a prosklení čtyř arkádových oblouků do sálu východního křídla směrem do nádvoří
Díky této rozsáhlé konzultační činosti vydalo NPÚ ÚOP v Brně zjištění a po prostudování dostupných
podkladů konstatovalo, že navržené změny funkčního uspořádání i architektonického řešení z hlediska
zájmů státní památkové péče lze akceptovat. Podmínky NPU byli průběžně zapracovány do návrh v
několika verzích a výsledný projekt byl předložen 03/2015 k projednání na MU Boskovice.
Z těchto důvodů nebylo nutné další odůvodnění ze strany NPÚ, úop v Brně, které zmiňuje úřední osoba ve
svém vyjádření SMBO 3973/2015 OSÚ ,DMBO 7998/2015 OSÚ ze dne 17.06.2015.
Pokud úřední osoba schledala, že své souhlasné vyjádření NPÚ, úop v Brně více neodůvodnil, mohla ústav
v Brně kdykoliv vyzvat k doplnění. Tento požadavek ze strany MU v Boskovicích dle našich informaíc
ovšem neproběhnul.
Na základě výše uvedeného navrhuji správnímu orgánu, aby nezákonné správní rozhodnutí
stavebního úřadu MÚ Boskovice Odbor správy úřadu, oddělení památkové péče, SMBO 3973/2015
OSÚ ,DMBO 7998/2015 OSÚ ze dne 17.06.2015, které bylo zjevně vydáno v rozporu se souhlasným
odborným vyjádřením NPÚ ÚOP v Brně č.j. NPÚ-371/23167/2015 ze dne 7.4.2015 vydané Prof. PhDr.
Stehlíkem, přezkoumal, zrušil a dále nařídil jejich nové vydání v souladu s platnými právními
předpisy.
Městská památková zóna Boskovice ( MPZ)
Památková zóna - je ucelená část historického jádra města, která nedosahuje kvalit památkové rezervace,
ale má významné kulturní a urbanistické hodnoty, které jsou zhmotněním dlouhodobého hospodářského a
sociálního vývoje společnosti a základem urbanistické kompozice těchto měst. Zachování a regenerace
památkových zón patří k hlavním cílům památkové péče a mělo by patřit i k hlavním cílům městské
samosprávy.
Centrum města, se kterým mělo být v minulosti nakládáno jako s památkovým areálem, doznalo v důsledku
majetkoprávních změn, nedostatečné péče o objekty rozsáhlých (ne vždy právě nejvhodnějších) změn a
úprav. Pro zachování židovské čtvrti, ve které je soustředěno nejvíce nemovitých kulturních památek, byla
zahájena regenerační opatření.
Exteriér objektu Panského Dvora
Památková zóna je část historického jádra města, která nedosahuje kvalit památkové rezervace, ale má
významné kulturní a urbanistické hodnoty. Jde o nižší stupeň ochrany než památková rezervace.
Návrh naprosto respektuje tento stupeň ochrany při pohledu z exteriéru budovy. Fasády a střecha ze všech
pohledových úhlů v rámci městské památkové zóny zůstávající zachovány. Tento prvek byl základním
požadavkem ze strany NPU pro možné využití krovu.
Pověřená osoba se ve vyjádření naprosto mylně domnívá, že v návrhu „došlo k takové změně
vzhledu, že by stavba v exteriéru ztratila svůj původní charakter hospodářského dvora, který si
uchovávala po staletí a pro nějž byla za kulturní památku prohlášena.“
Vyjádření komise pro městskou památkovou zónu
Dne 23. 4. 2015 byla předložena komisi také žádost společnosti Pražská 5, s.r.o., Bezručova 2435/14,
Boskovice, o obnovu a nové využití objektu panský dvůr, Boskovice. Po projednání bylo členy komise přijato
usnesení, že:„Komise bere na vědomí přednesenou informaci a vyjadřuje svůj nesouhlas s předloženým
projektem Obnovy a nového využití objektu Panský dvůr Boskovice“.
Jedná se o závěr komise, která je poradním orgánem rady města Boskovice. Do spisu nebylo vyloženo
vyjádření rady města a tudíž je vyjádření komise pouze doporučující. Současně je toto vyjádření dle úřední
osoby vedeno jako sdělení občanů města Boskovice. Správní orgán vzal tuto informaci na vědomí jako
jediné negativní stanovisko bez jakéhokoliv odůvodnění. Je zcela spodivem že úřední osoba v jiné části
téhož vyjádření vytýká NPÚ ÚOP v Brně že nedostatečně zdůvodnil kladné vyjádření, a naproti tomu
zahrne negativní vyjádření komise, bez jediné věty odůvodnění negativního stanoviska.

Dále bychom chtěli podotknou že dle ustanovení §68 a §149 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu
není přizvána veřejnost jako účastník řízení s dotčenými orgány a tudíž požadavek komise nebereme
jako relevantní.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče MÚ Boskovice Odbor správy úřadu
pod č. j. SMBO 10361/2012 OSÚ, DMBO 13308/2012 OSÚ ze dne 31. 10. 2012 odporuje ustanovení §68
a §149 zákona č.500/2004 Sb. /správní řád/, je z tohoto úhlu pohledu nepřezkoumatelné a tedy
nezákonné.

Pension pod Zámkem
V MPZ Boskovice se nabízí velice blízké srovnání možných zásahů do historicky cenných objektů. Bývalý
Pánský špitál, později dívčí škola vybudovaný ve stejném období naproti Panskému Dvoru je aktuelně
využíván jako hotel. V roce 2009 došlo k masivní přístavbě na západní straně objektu orientované
v pohledové ose zámku. Tento moderní zásah a architektonicky výrazná přístavba je výrazným zásahem do
MPZ. Principielní řešení je podobné návrhu na Panském Dvoře v těchto hlavních aspektech:
- zásah se neprojevuje v pohledové části uliční fronty MPZ. Pohledové osy v ul. Hradní jsou plně zachovány,
zásah do střešní roviny z pohledu z ulice je minimální
- přístavba a moderní architektura se odehrává v dvorní / zahradní části objektu.
- úprava dispozice vychází z historických souvislostí a původního provozu objektu
- viz příloha fotografie penzion pod zámkem
„Ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, jak popisuje ověřená úřední osoba ve vyjádření, ukládá správnímu
orgánu dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného
případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly
nedůvodné rozdíly“.
V případě těchto dvou záměrů na stejné ulici je rozdíl v individuelním posuzování zcela evidentní. Dle
informací uvedených v archivu MU byla přístavba pensionu navíc povolena stejnou úřední osobou, která
posuzuje přípustnost záměru na Panském Dvoře.
Z těchto důvodů požadujeme vyvolání přezkumného řízení a úřední osobu ing. Dvořákovou
označujeme za podjatou v dané věci. Žádáme o její vyloučení z projednávání dle §14 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb. /správní řád/.
„Studie prosvětlení podkroví Panského dvora v Boskovicích“ s datem srpen 2012
Ve věci prosvětlení půdního prostoru panského dvoru v Boskovicích již bylo pod č. 54/12 vydáno 31. 10.
2012 závazné stanovisko č. j. SMBO 10361/2012 OSÚ, DMBO 13308/2012 OSÚ. K žádosti o vydání
závazného stanoviska byla přiložena „Studie prosvětlení podkroví Panského dvora v Boskovicích“ s datem
srpen 2012, kterou zpracoval atelier Fabík, Janouškova 20, Třebíč. Pro toto závazné stanovisko bylo
Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Brně, vydáno dne 15. 10. 2012 vyjádření, ve
kterém je uvedeno, že: “Předložená studie byla předložena k projednání interní komisi ředitele NPÚ, úop v
Brně, která dne 15.10.2012 konstatovala, že uvažovaný záměr podle předloženého návrhu nelze realizovat“.
Realizace prací podle předložené studie byla ve vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště Brno, ze dne 15. 10. 2012 vyhodnocena jako nepřípustná.
Tato studie nepodložená konkrétním SHP a průzkumem krovu neobsahuje konkrétní plán využití a
není z našeho pohledu relevantním podkladem pro srovnání naprosto odlišných přístupů
k projektovému záměru. Opírat odůvodnění o nesouhlasné stanovisko k jinému odlišnému projektu,
který s předloženou dokumentací nesouvisí, považujeme za nežádoucí a nepřípustné.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče MÚ Boskovice Odbor správy
úřadu pod č. j. SMBO 10361/2012 OSÚ, DMBO 13308/2012 OSÚ ze dne 31. 10. 2012 odporuje
ustanovení §68 a §149 zákona č.500/2004 Sb. /správní řád/, je z tohoto úhlu pohledu
nepřezkoumatelné a tedy nezákonné.
Nezákonně vydané rozhodnutí MÚ Boskovice OSU nevyhovět žádosti stavebníka o adaptaci
památkově chráněného objektu je opřené o velice subjektivní vyjádření úřední osoby pro výkon státní správy
státní památkové Ing. Dvořákové. Příslušná úřední osoba se neúčastnila žádného ze zmíněných jednání
odborné památkové komise, ani odborných konzultací na NPU v Brně a na gen. Ředitelství NPU v Praze.
Stanovisko vydané tzv. „od stolu“ bez prohlídky předmětné stavby (pouze z exteriéru) a promítnuté do
závazného stanoviska Mú Boskovice, OSU OPP. Takové rozhodnutí jen na základě přesně nevymezeného a
nezdůvodněného možného porušení památkového zákona a dvou dále nespecifikovaných hlavních zásad
metodické příručky Národního památkového ústavu významně omezuje právo vlastníka nemovitosti
svobodně užívat a nemovitost včetně práva pro doplnění a rozšíření funkčních ploch podle vlastního uvážení
v souladu s obecně platnými právními předpisy – stavebním zákonem, územním plánem obce Boskovice.
Na základě výše uvedeného navrhuji správnímu orgánu, aby nezákonné správní rozhodnutí

stavebního úřadu MÚ Boskovice Odbor správy úřadu, oddělení památkové péče, SMBO 3973/2015
OSÚ ,DMBO 7998/2015 OSÚ ze dne 17.06.2015, které bylo zjevně vydáno v rozporu se souhlasným
odborným vyjádřením NPÚ ÚOP v Brně č.j. NPÚ-371/23167/2015 ze dne 7.4.2015 vydané Prof. PhDr.
Stehlíkem, přezkoumal, zrušil a dále nařídil jejich nové vydání v souladu s platnými právními
předpisy.
Z několika důvodůu vedených v odvolání požadujeme vyvolání přezkumného řízení a úřední osobu
ing. Dvořákovou označujeme za podjatou v dané věci. Žádáme o její vyloučení z projednávání dle §14
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. /správní řád/.
Zároveň žádám o přezkoumání odbornou památkovou komisí NPÚ ÚOP Jihomoravský Kraj, případně
odbornou radou generální ředitelky NPÚ, kterou rádi uvítáme na místě samém k odborné diskuzi.
V Boskovicích dne 2.7.2015
Odvolání bylo podáno na podatelnu v elektronické podobě
Kopie odvolání v tištěné podobě podána na podatelnu MU Boskovice.

……………………………………………
jednatel Luděk Řehoř
Bezručova 2435/14, PSČ 68001
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3. foto krovu
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VIZUALIZACE ZÁMĚRU

Sávající stav – letecký pohled z východu

Vizualizace návrhu - pohled z východu

Stávající stav – letecký pohled z východu – detail

Vizualizace návrhu - pohled z východu- detail

Stávající stav – pohled ze západu

Vizualizace stavu - pohled ze západu

Stávající stav - pohled z jihu

Vizualizace návrhu - pohled z jihu

Příloha 2

Přístavba pensionu v pohledové části zámku a zámecké zahrady

Přístavba pensionu - detail

Návrh úpravy Panského Dvoru

Příloha 3
Fotografie současného stavu krovu

severo-západní roh – původní krov s dodatečným podepřením, uhnilá nárožní krokev

severo-východní část - krov z 80. let 20. stol.

Severní část – původní krov s dodatečným podepřením

