
cj:
Spis. zn.:
Vyrizuj e:

E-mail:
Telefon:

Městsky uÍad Hodonín, obecny stavební ťr ad
Horní Valy 2, Hodonín

MUHOCJ 32885l2017.Blh.VPS.Info
MUHo 1595412016 oSÚ
Lukáš Blaha, DiS.
blaha. lukas@muhodonin. cz
518 316 1s3

Hodonín, dne: 12.5.2017

OZI{AMEI{I
o UZAvŘENÍ vEŘEJNoPRÁVNÍ SMLoUvY

Městsky ri ad Hodonín, obecn stavební ri ad, jako stavební ťr ad věcně p íslušny dle
$ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb.' o ťrzemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''stavebru zákon'') a místně p íslušny dle $ 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 50012004 Sb., Správní ád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona,

oznamuje,

Že žaďatel, kterym je Josef Zímolka (nar. 8. 3. 1956), Nová 905, 696 11 Mutěnice, v zastoupení
společností GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČo - 29221714), Plucárna 383zlla,695 01 Hodonín podal
dne 6. 12.2016 návrh nauzavŤení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedeď stavby:

Stavební ripravyo p ístavba a nástavba vinného sklepa s lisovnou spojená se změnou v čelu
užívání na vina ství s ubytovánímo zpevněné plochyo oplocení, p ipojení na kanalizaci

a retenčnínádrž (lokalita Vinné brídy' Mutěnice)
na pozemcích parcelní číslo 417013 (ostatní plocha)

a 4I7 5 (zastavěná plocha a nádvo í) v katastrálním uzemi Mutěnice,

Městs\i ri ad Hodonín, obecny stavební rí ad, jako stavební ťr ad věcně p íslušny dle
$ 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a místně p íslušny dle $ 11 odst. 1 písm. b) správního ádu
v souladu s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákon1 oznamuje, že pro vyše uvedenou stavbu
byla dne 3.3.2017 pod č. j. MUHOCJ 15000/2017.BIh.VPS.VPS, spis. zn. MUHO 1595412016 oSÚ
uzavÍena ve ejnoprávní sm]ouva o umístění a provedení stavby, která nabyla ťrčirrnosti dne
r7. 4.2017.

otisk razitka

Měst*+ti 

W^"
Lukáš Blaha, DiS. v. r.

referent stav. adu



Tento dokument musí b t vyvěšen na ťr ední desce po dobu 15 dnri.

Datum vyvěšení , .,./.{..{--.Z..1#. Datum sejmutí:

oBEcNl Ú$Ary*
6;'í11-y"Y.'.tlolcE

okrpg Hodon'ín

E(( *_

OBEČh{t tlnnru
696 {',! Ml.jTĚNlcH

okres Hodglln
//Á-:-

.. -(..

Podpis oprávněné osoby, potvrrující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě: V elekÍronické podobě:

Podpis oprávněné osoby, potvrn4icí vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrnljicí sejmutí
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 místostarostri, oddělení informatiky
a podatelny, Národní t ída 373125,695 01 Hodonín 1
obecní ri ad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice


