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Městsky uÍaď Hodonín, obecny stavební ťl
Horní Valy 2, Hodonín

Čj:

MUHoCJ

4744412017.B1h.VPS.Info

Hodonín, dne:

10 .7

.2017

Městsh ri ad Hodonín, obecn ' stavební ďad, jako stavební u ad věcně p íslušndle $ 13

odst.

MLIHo

9276l20t7 oSÚ
Vy izuje: Lukáš Blaha, DiS.
E-mail: blaha.lukas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 153
Spis . Zn.:

INIFORMACE
o PoDANBvr NÁvnHu vnŘn.nvopnÁvNÍ svrr,ouvy
písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o rizemním plánování a stavebním ádu (stavební zékon), ve zněni
pozdějších p edpisti (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn;' dle $ 11 odst. 1 písm. b) zríkona
č. 50012004 Sb., Správní ád' ve měru pozdějšíchp edpisri (dale jen ''sprá'rrrí ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,
1

informujeo
že žadateI, kter,jrm je:

Jind ich Robek (nar. 3. 8. 1981)' Díly 1I94,696 11 Mutěnice
v zastoupení: GEPRoSTAV projekce s.r.o., Plucárna 3832/1a,695 01 Hodonín 1

podal dne 29. 6. 2017 náwh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:
Pffstavba vinného sklepa s penzionem k objektu č,. e. 445rjímka na dešt'ové a splaškovévody
(lokalita Vinné brídy' Mutěnice) na pozemcích parcely parcelní ěíslo 3722lI (orná p da), 3722/3
(zastavěná plocha a niádvo í), 3725 (zastavěttá plocha a nadvo í) a 3726 (zastavěná plocha a nádvo í)
v katastrálrrím izemí Mutěnice, která podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního zákona nahranlje
izemnt rozhodnutí a podle ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákonanahrazuje stavební povolení.

otisk razítka
donín

Lukáš Blahd, DiS. v.
referent stav. ri adu
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Tento dokument musí b t vyvěšen na ir edď desce po dobu 8
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Podpis oprávněné osoby, potvrzqícísejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

V elektronické podobě:
ZveŤejněno od: ...... .(Ž."..7.. "-.3..ť..({......

o..

Zvetejněno

do: .. o... o... o...... o............o...o.o
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Podpis oprávněné osoby, potvtzvjící vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrnqící sejmutí
Razítko:

Rozdělovník
U ady pro vyvěšení a pod ní zpr vy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě)
Městsh u ad Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarostu, oddělení informatiky
a podatelny, Narodní tÍída373/25, 695 01 Hodonín l
obecní u ad Mutěnice, Masarykova2}},696 1l Mutěnice

