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

Cj: MUHOCJ 3964512017.Blh.VPS.Info
Spis. zn.: MUHO 523olzTtz osÚ
Vy izuje: Lukáš Blaha, DiS.
E-mail: blaha.lukas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 153
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o UZAvŘENÍ vEŘEJNoPRÁvNÍ SMLoUvY

Městsky ir ad Hodonín, obecny stavební ťr ad, jako stavební ťr ad věcně p íslušny dle
$ 13 odst. 1 písm. c) zákonač. L83l2006 Sb., ouzemnímplánovánia stavebním ádu (stavební zákon),
ve zněni pozdějších p edpis (dále jen ''stave,bn zákon'') a místně p íslušn ' dle $ 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 50012004 Sb., Správní Íád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona,

oznamuje,

že žadate|, kten m je obec Mutěnice (IČo - 00285 I45), Masarykova 2OO, 696 11 Mutěnice,
v zastoupení: GEPROSTAV projekce S.r.o.' Plucárna 383zlla, 695 01 Hodonín 1 podal dne 2. 3.
2017 náwh nauzavtení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:

Parkoviště, sportovní areál, Mutěnice napozemcích parcely parcelní číslo 230318 (ostatní plocha)
a 230412 (ostatní plocha) v katastrálním uzenlt Mutěnice,

Městsky ri ad Hodonín, obecny stavební ir 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 stavebniho zákona, oznamuj e, že pro vyše uvedenou stavbu
byla dne 19. 5. 2017 pod č. j. MUHOCJ 3I6I6|20I7.B1h.VPS.VPS, spis. zn. MUHO 523012016 oSÚ
uzavÍena ve ejnoprávní sm1ouva o umístění a provedení stavby, která nabyla ričinnosti dne
22. 5. 2017 .

otisk razítka

Lukáš Blaha,'DiS. v. r.
referent stav. ťr adu



Tento dokument musí b rt vyvěšen na u ední desce po dobu 15 dnri.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
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Razítko:

V elektronické podobě:V elektronické podobě:
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Podpis oprávněné osoby, potvrnljící vyvěšení
Razítko:

Rozdělovník
Úrady pro vyvěšení a podání zpr vy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městs\i ri ad Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarostri, oddělení informatiky
a podatelny, Národní t ída 373125,695 01 Hodonín 1
obecní ťr ad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice


