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Městslc' u ad Hodonín, obecn stavební u ad, jako stavební u ad věcně p íslušn, dle $ 13 odst. 1
písm. c) zékona ě. 183/2006 Sb., o ťrzemním plánování a stavebním ádu (stavební ziákon), ve zrrění
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn' dle $ 1 1 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., Správní Ťád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu s
ustanovením $ 78a odst' 3 stavebního zákona,

informuje,
že žadatel, kterm je: Iva Drgáčová (nar. 19.2.1992), stÍmá II02, 696 11 Mutěrrice, podal
|0.7.2017 náwh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o umístěnía provederrí stavby:

dne

Stavební r'ipravy rodinného domu - Mutěnice, č,.p.172 napozerrcích parcelď čislo 162123 (ostatní
plocha), 22I (zastavěná plocha a nádvo í) a222 (zastavěná plocha a nádvo í) v katastrálnímiuernl
Mutěnice,
která podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního zákona nahraruje ,6zemnt rozhodnutí a podle
ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákonanahrazuje stavební povolení.
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Ing. Monika Ilčíková
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