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Horní Valy 2, Hodonín

Čj' MUHoCJ 4563212017.B1h.VPS.Info
Spis . ZÍ)'.: MUHo 8667 l2al7 osÚ
Vy izuje: Lukáš Blaha, DiS.
E-mail: blaha.lukas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 153

Hodonín, dne: 30 .6.zal]
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Městslc' ri ad Hodoďn, obecn stavební u ad, jako stavební u ad věcně p íslušn dle $ 13 odst.
1 písm. c) zrákona č,. 18312006 Sb., o ťtzemním planování a stavebním ádu (stavebni zékon), ve zněni
pozdějších p edpisti (ďále jen ''stavební zákon") a místně p íslušn dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona
ě. 50012004 Sb., Správní ád' ve zn&n pozdějších p edpisri (drále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

informuje,
že žaďatel, kterm je:

Josef Konečn (nat.27. 10. 1955), Moravská 476,69611 Mutěnice

podal dne 26. 5. 2017 náwh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o změně rizemního rozhodnutí
o umístění stavby a změně stavby p ed jejím dokončením pro stavbu: Sklep a lisovna, Mutěnice na
pozemku parcela parcelní číslo 411612 (omá prida) v katastráLním tnemi Mutěnice' která podle
ustanovení $ 78a odst. 1 a $ 94 stavebního zákonamLrarujetlzemní rozhodnutí o změně rizemního
rozhodnutí o umístění stavby a podle ustanovení $ 118 odst. 4 stavebního zákona nahrazuje změnu
stavby p ed jejím dokončením.

otisk razítka
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Lukáš Blaha, DiS. v. r.
referent stav. adu



Tento dokument musí b t" vyvěšen na ťr ední desce po dobu 8 dnri.

Datum vyvěšení: ...... .E.:..7..".(..F.(t... o.....

Razítko:

V elekÍronické podobě:

ZveÍejněno od: ....*.'..7..'.4.(.ť.r...............

Razítko:

Podpís oprávněné osoby, potvr zqící sej rrrrrtí
Razítko:

V elekÍronické podobě:

ZveÍejněno do: .............. o......................

Podpis oprávněné osoby, potwrující sejmutí
Razítko:

RoZd,ělovník
U ady pro vyvěšení a podání zpr vy o datu uyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městsk' u ad Hodonín, odbor kancelďe starosty a místostarostťr, oddělení informatiky
a podatelny, Nrárodní trida373/25, 695 01 Hodonín 1
obecní u ad Mutěnice' Masarykova2}l, 696 1I Mutěnice


