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Městsky ri ad Hodonín, obecny stavební ri ad, jako stavební ťr ad věcně p íslušnj, dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o ťrzemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zněnt
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavebni zákon'') a místně p íslušn;i dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
50012004 Sb., Správní Ťád, ve zněni pozdějších p edpisti (dále jen ''správní ád'') v souladu s
ustanovením $ 78a odst. 3 stavebniho zákona,

informuje,
že Žadatel, kteryni j sou:

"Íakub Lokaj (nar. 14.3.1991)' Nádražní 532,696 I1 Mutěnice a
Blanka LokajovtÍ (nar. 20.7.1972), Nádražní 532,696 II Mutěnice

podali dne I5.3.20I7 návrh na uzavÍení ve ejnoprávní smlouvy o umístěni a provedení stavby:
Vinotéka s vinnym sklepem a ubytováním, p ípojky inž. sítí (elektro, PIyn, kanalizace, dopojení
vody), Mutěnice na pozemcích: parcely parcelní číslo I947lI (ostatní plocha) a 2253 (zastavěná
plocha a nádvo í) v katastrálním uzemi Mutěnice, W.erá podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního
zákona nahranqe izemní rozhodnutí a podle ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje
stavební povolení.

Helena Blanáriková v. r.
referent stav. ri adu

Hodonín, dne: 3.4.2011
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Tento dokument musí b t vyvěšen na ri ední desce po dobu 8 dnri.



Datum vyvěšení, .....{:.Í.:. g.Íť?.

oBEcNi ÚFAD -
695 11 IuUTĚ}ÍlcE

Podpis oprávněné osoby, potvtnljící vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprárrněné osoby, potvrrující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zve ejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potwzující zve ejnění
Razítko:

V elekÍronické podobě
zve ejněno od: ...... ...J:.:*:.Z .z7-......

oBHcFlí ÚŘnp
696 íI MUTĚMGEop,w

P odp i s oprávněné o soby, p otvrzqící zv eÍ ejněni
Razítko:

Rozdélovník
U ady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě);

Městsky ri ad Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarosty, oddělení informatiky a
podatelny, Národní tiida 25, 695 0I Hodonín 1
obecní ri ad Mutěnice (IČ _ 00285 Í s),Masarykova2OO,696 11 Mutěnice


