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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU  - CERTIFKÁT  

AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 

 

Ing. arch. Pavel Rada, autorizovaný inspektor, evidenční číslo 0005, Tučkova 12, 602 00 Brno  

 (dále jen "autorizovaný inspektor") dne 26. 2. 2021 oznámil uzavření smlouvy se stavebníkem, kterým je 

Panský dvůr Telč, s.r.o., IČO 49976125, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 12 

(dále jen "stavebník"), o kontrole projektové dokumentace na stavbu 

Rozšíření ležáckého sklepa a stáčírna pro "Panský pivovar Telč" 

podle projektové dokumentace vypracované Architektonicko-stavebním  atelierem  1. ČERNOPOLNÍ, 

Merhautova  1774/192, Brno, v  08/2020 pod č. zak. 0320,02_S, autorizované Ing. arch. Josefem 

Kubínem, ČKA 01435, (dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 2281 v katastrálním území Telč.  

Jedná se o stavební úpravu objektu v rámci volnočasového areálu Panský dvůr Telč, rozšíření  prostorů 

ležáckého sklepa již provozovaného minipivovaru, prostor  pro stáčírnu a plnění sudů a lahví a rozšíření 

skladových ploch obalů. 

 

Autorizovaný inspektor k oznámení připojil certifikát autorizovaného inspektora č. j. 0512/2020/0005 ze 

dne 25. 2. 2021, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek a další doklady podle § 117 odst. 2 

stavebního zákona. 

 

Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), podle § 117 odst. 4 stavebního zákona oznamuje stavební záměr. Osoby, 

které by jinak byly účastníky stavebního řízení, mohou nahlížet do podkladů připojených k oznámení 

stavebního záměru včetně certifikátu po dobu 

15 dnů od vyvěšení na úřední desce. 
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Poučení: 

Ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení by jinak byly účastníky stavebního řízení nahlížet do podkladů 

připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu. 

Ve výše uvedené lhůtě mohou tyto osoby podat proti oznámení stavebního záměru podle § 117 odst. 4 

stavebního zákona námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům na základě, kterých udělily svůj 

souhlas, nebo z důvodu že jejich souhlas nebyl opatřen, k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě 

může stavební úřad a dotčené orgány uplatnit výhrady. 

Podání námitky nebo uplatnění výhrady má odkladný účinek a právo provést stavbu nevznikne. Stavební 

úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění výhrady stavebníkovi a věc předloží do 15 dnů k rozhodnutí 

správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu povolení. 

 

 

 

 

 

Jiří Baštář 

vedoucí odboru stavebního úřadu 

  

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Panský dvůr Telč, s.r.o., IDDS: q3gazu7 

 sídlo: Purkyňova č.p. 648/125, Medlánky, 612 00  Brno 12 

Město Telč, IDDS: c26bg9k 

 sídlo: náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 
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