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Městsh ir ad Hodonín, obecny stavební ri ad, jako stavební ri ad věcně p íslušny dle $ 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o izemnímplánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušny dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 50012004 Sb., Správní ád, ve zněni pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

informuje,
Že žaďatelé, kterymi jsou:

KarelFlášar (nar. 15. 1 . 1984), Moravská 579,696 11 Mutěnice
Michaela Flášarová (nar. 20. I0. 1981), K ičkova2798lz3, 695 01 Hodonín 1
oba v zastoupení: GEPROSTAV projekce s.r.o.' Plucárna 3832lla,695 01 Hodonín 1

podali dne 6. 4.2017 návrh na uzavŤení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:
Rodinn 'dťrm, p ipojení na vodovod, kanalizaci, N[N, Plyn, retenční nád,rž, opěrné zdio ul. Jižní,
Mutěnice na pozemcích parcely parcelní číslo 672115 (ostatní plocha), 6820 (ostatní plocha) a 6821lI
(zahrada) v katastráIním uzemí Mutěnice, Iďerá podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního zákona
nahrantjeuzemní rozhodnutí a podle ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákonanahranlje stavební
povo1ení.

otisk razítka

*nestxyWni,.

Lukáš Blaha, DiS. v. r.
referent stav. ír adu



Tento dokument musí b t vyvěšen na ri ední desce po dobu 8 dn .
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Podpis oprávněné osoby, potvrnljicí vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrrujicí sejmutí
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě: V elektronické podobě:

ZveŤejněrro od: ........(.(....t.,..i.:!.(Í. ZveÍejněno do:
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Podpis oprávněné osoby, potvrnljící vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby' potvrrující sejmutí
Razítko:

Rozdélovník
Úrady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednottivě)
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