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Městs\ ťr ad Hodonín, obecn; stavební ťr ad, jako stavební ri ad věcně p íslušn dle
$ 13 odst. l písm. c) zákona ě. 183/2006 Sb., o zemním plánovrání a stavebním ádu (stavebni zákon),
ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební ákon'') a místně p íslušn dle $ 1l odst. 1 písm. b)
zákona ě. 500/2004 Sb., Správní ád, ve znéni pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu s
ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona

ozna e,

že žadate|, kte4 m je: obec Mutěnice gČ _ oozs5145), Masarykova 2oo, 696 Il Mutěnice,
v zastoupení: GEPROSTAV projekce s.r.o. 1lČ - zozzt714), Plucárna 3832/Iu 695 ol Hodonín,
podal dne 2.3.2017 pod č. j.: MUHOCJ 1896512017 návrh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje inemni rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Tržnice, zpevněné plochy a oplocení,
Mutěnice na pozemcích: parcely parcelní číslo 601/2 (zastavěná plocha a nádvo í) a 162123
(ostatní plocha) v katastrálním zemí Mutěnice.

Městs[ ri ad Hodonín, obecn1 stavební ri ad oznamuje, že dne 18. 4. 2017 byla pod
č. j.: MUH}CJ 2368Il20I7.Han'YPS.VPs, spis. zn. MUHO 4I8412OI7 oSÚ, pro v še uvedenou
stavbu uzav ena ve ejnoprávní smlouva, která nabyla irěinnosti dne 23. 6.2017 .
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Tento dokument musí b)it vyvěšen
oznámení.

na ťr ední desce po dobu 15 dn . 15. den je posledním dnem
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Podpis oprávněné osoby, potvrzujicí sejmutí
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Podpis oprávněné osoby, pofur zqíci vyvěšení
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Rozdělovník
Úraay pro vyvěšení a pod ní zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě)
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