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OZI{AMEI{I
o UZAvŘENÍ vEŘEJNoPRÁvNÍ SMLoUVY

Městsky ir ad Hodonín, obecny stavební ad, jako stavební ťr ad věcně p íslušny dle
$ 13 odst. 1písm. c)zákonač,. 18312006 Sb., ouzemnímplánovánia stavebním ádu(stavební zákon),
ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''stavebru zákon'') a místně p íslušny dle $ 11 odst. 1 písm. b)
zákona ě. 50012004 Sb., Správní Íád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''správď ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona,

oznamuje,
že žadatel, kterym je Ing. Tomáš Hradsky (nar. 23.3.196]), Sezemická 1352, Bí1é P edměstí, 530 03
Pardubice 3 podal dne 6. z. 2017 návrh na lzavÍení ve ejnoprávní sm1ouvy, která podle ustanovení
$ 78a odst. 1 a $ 116 stavebního zákona nahrazuje uzemní rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení pro stavbu:

Stavební rípravy a p ístavba vinného sklepa s lisovnou' p ípojka kanalizacerjímka na vyvážení
(lokalita Pod Dub anskri hor , Mutěnice) na pozemcích parcely parcelní číslo 6249 (zastavěná

plocha a nádvo í) a 6251 (orná prida) v katastrálním uzemi Mutěnice.

Městsky rí ad Hodonín, obecny stavební ri ad, jako stavební ri ad věcně p íslušny dle
$ 13 odst. 1písm. c) stavebního zákona amístněp íslušnydle $ 11odst. 1písm. b) správního áduv
souladu s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona, oznamuje, že pro vyše uvedenou stavbu byla
dne 20. 3. 2017 pod č. j. MUHOCJ I639612017.BIh.VPS.VPS, spis. zn. MUHO 3IOO|2017 oSÚ
uzavŤena ve ejnoprávni smlouva o umístění a provedení stavby, která nabyla írčirurosti dne
29. 3. 2017 .
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Lukáš Blahá, DiS. v. r.
referent stav. ťr adu



Tento dokument musí b t vyvěšen na ťr ední desce po dobu 15 dn .
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Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrn4icí sejmutí
Razítko:
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t6 11 M ÚtÉNlcE

V elektronické podobě: V elektronické podobě:

ZveÍejněno od: ....7-.. !....L.?.1 Z. ZveÍqněno do:

oBEeNÍ ÚŘgn
696 11 MUTĚDŮIGHffi::

Podpis oprárrněné osoby, potvrzryící vyvěšení
Razítko:

Rozdělovník

Podpis oprávněné osoby, potvrn4ící sejmutí

Úrody pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městsf,i ri ad Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarostri, oddělení informatiky
a podatelny, Národní t ída 373125,695 0I Hodonín 1
obecní ri ad Mutěnice, Masarykova2}},696 11 Mutěnice


