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INFORMACE
o PoDANÉtvt NÁvnHU VEŘEJNoPRÁVNÍ SMLoUVY

Městslc ri ad Hodonín, obecny stavební rí ad, jako stavební ad věcně p íslušny dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 1 8312006 Sb., o irzemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších p edpisti (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušny dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
50012004 Sb.' Správní Íád, ve znětí pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

informuje,
že Žaďatel, kter'm je obec Mutěnice GČo - 00285 I45), Masarykova 2OO, 696 11 Mutěnice,
prost ednictvím zástupce : Jaromíra Plchutová, (IČo - 68673582),DíIy I2IO,696 11 Mutěnice, podal
dne 26.5.2011 náwh navzavÍení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:

Stavební ripraw obiektri č.p. 262 a 261. nástavba části domu č.p.262. p ístavba rampv. změna
v ríčelu užívání domu č.p.262 na občanskou wbavenost

nazvané stavebníkem

ooStavební rípravy azména ričelu užívání objektu č.p.262"

na pozemcích parcelní číslo 127512 (ostatní plocha)' 1354 (zastavěná plocha a nádvo í), 1361
(zastavěná plocha a nádvo í) a v katastrálním zemí Mutěnice,

která podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního zákona nahranlje uzemni rozhodnutí a podle
ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákonanallraruje stavební povolení.
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Tento dokument musí b t vyvěšen na ri ední desce po dobu 8 dnri.

Datum vyvěšení, ....Z 4.,..... :..{..(../:. {...... ...

oBEcNí ÚŘan
696 11 ruuÍillcE

.olťás.l-|.'odonln.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě
zve ejněno od: ...... ..4.a.'.. .:.Z.C:.(.t.

oBEcNí Únnn
696 WLuTĚNlcE

rzokr&+l* od'tn
Podpis oprárměné osob , potvrrující zveŤqnění
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrrujicí sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zve ejněno do:

P odp i s oprárměné o s oby, p otvrzl4ící zv eÍ ejněni
Razítko:

Rozdělovník

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

. Městsky rí ad Hodoďn, odbor kancelá e starosty a místostarostri, oddělení informatiky
a podatelny, Národní t ída 373125,695 01 Hodonín 1

. obecní ri ad Mutěnice, Masarykova2}},696 11 Mutěnice


