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Městsky :ÚlÍad Hodonín, obecny stavební r ad
Horní Valy 2, Hodonín

Čj' MUHoCJ 5725012017.B1h.VPS.Info
Spis' zn.: MUHo 11064120lz osÚ
Vy izuje: Lukáš Blaha, DiS.
E-mail: blaha.lukas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 153

Hodonín' dne: 18.8.2011

II{FORMACE
o PoDANÉtvt NÁvnHU vEŘEJNoPRÁvNÍ sMLoUvY

Městsky ťr ad Hodonín, obecny stavební ri ad, jako stavební ťr ad věcně p íslušny dle $ 13 odst.

1 písm. c) zákona ě. 18312006 Sb., o izemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 50012004 Sb., Správní ád, ve zněni pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

informuje,
že žadatel, kter m je:

Marek Trávník (nar. 3. 3. 1991),Strmá 1 1 15, Mutěnice, 696 1 1 Mutěnice
v zastoupení: Tomáš Kočvara, DiS, Sudomě ice 18], 696 66 Sudomě ice

podal dne 26.7.20Í7 návrh na lzavÍení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:
Novostavba vinného sklepa s ubytováním, p ípojlry vody, kanalizace, elekt iny, retenční nádrž a
zpevněné plochy (lokalita Vinné brÍdy' Mutěnice) na pozemcích parcely parcelní číslo 3735lI
(ostatní plocha), 384IlI (orná prida), 384113 (ostatní plocha), 3842 (vinice), 3844lI (orná prida) a
408315 (ostatní plocha) v katastrálním uzemi Mutěnice, Iď'erá podle ustanovení $ 78a odst. 1

stavebního zákonanahrarujeuzemní rozhodnutí a podle ustanoveď s 116 odst. 1 stavebního zákona
nahr antj e stavební p ovol ení.

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

Došl<r clnt* 
7-7, t}B. 2017



Tento dokument musí byt ,.yuěšen na u ední desce po dobu 8 dnri.

Datum sejmutí.

V elektronické podobě:

Zve ejněno od: .......Z. Z. ;..ť..:. Z.%.v. ZveÍe1něno do:

oBĚcNÍ ÚŘnry
696 {1 nilUTĚ{qlcE

*tas Hodonín/(k
Podpis oprárměné osoby, potvrnqící vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

Podpis oprárrněné osoby, potwzující sejmutí
Razítko:

Rozdélovník
Úrady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městsh' ri ad Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarostťt, oddělení informatiky
a podatelny, Národní t ída 373125,695 01 Hodonín 1
obecní ri ad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice


