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OZNAMEI{I
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Městsh ri ad Hodonín, obecn ' stavební ťr ad, jako stavební u ad věcně p íslušn dle
$ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o zemním plánování a stavebním ádu (stavebni zákon),
ve zněni pozdějších p edpisii (dále jen ''stavební zákon") a místně p íslušn ' dle $ 11 odst. 1 písm. b)
zákonaě.50012004 Sb., SprávníŤád,vezněrupozdějšíchp edpísri(dálejen''sprármí ád'')vsouladus
ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona

ozna e)muJ

že žadatel, kterym je: VINAŘSTVÍ ZB<NÍLIT.{D S.r.o.
Plze Vychodní P edměstí, 301 00 PIzeí podali dne
smlouvy o umístěru a provedení stavby:

(IČo 03610616), Šafa íko,.y sady 245515,
28. 6. 2016 návrh Íta vzav ení ve ejnoprávní

Zázemí pro v robu a prodej vína s ubytováním, včetně lisovny, p ípojky vodyo zpevněn ch
ploch, zasakovacího systému a oplocení (lokalita Vinné brdy, Mutěnice)

na pozemcích parc. č. 419011. (PK 1111/1) (orná prida), parc. č. 4I90l2 (zastavěná plocha a nádvo í),
4 1 89 (PK 1 1 1 1 /1) (vinice) a 1947 / I (ostatní plocha) v kat. izemí Mutěnice

Městsh ri ad Hodonín, obecn stavební ťr ad, jako stavební u ad věcně p íslušn dle
$ 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a místně p íslušn dle $ 11 odst. 1 písm. b) správního ádu v
souladu s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona, oznamuje, žepro q še uvedenou stavbu byla
dne 23. 6.2017 pod č. j. MUHOCJ 42792/20I7.Dzu.VPS.VPS, spis. zrr. MUHo so+:lzotz osÚ
vzavŤena ve ejnopráwrí smlouva o umístění a provedení stavby, která nabyla ričinnosti dne
29. 6.2017.
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Ing. Martin Formálek
zástupce Vedoucí stavebního ťr adu



Tento dokument musí b t' vyvěšen na r ední desce po dobu 15 dnri.

Datum vyvěšení: .....ťď' .r....1.q.(r.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis opráwrěné osoby, potvrrující sejmutí
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě: V elektronické podobě:

Zvetqněno od: ......(ď.:.7..-...4..(.( r. ZveŤqněno do:

Datum sejmutí:
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Podpis oprávněné osoby, poMrnjíci vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potwzující sejmutí
Razítko: Razítko:

U ady pro vyvěšení a podání zpr vy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě)
Městsh u ad Hodonín - OKASM, oddělení iďormatiky a podatelny, Národní tŤida25,695 01
Hodonín
obecní u ad Mutěnice, Masarykova2}},696 IÍ Mutěnice


