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O ZI{AMEI{I
o uzavŘnNÍ vnŘn.rNopnÁvltÍ snnl,owy

Městsk; ri ad Hodonín, obecn; stavební ri ad, jako stavební ír ad věcně p íslušn; dle

$ 13 odst. 1 písm. c) zákona ě' 18312006 Sb., o zemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn dle $ 11 odst. l písm. b)
zákona ě. 500/2004 Sb., SprávniÍád, ve zněni pozdějších p edpis (dále jen ''správní ád'') v souladu s

ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zékona

ozna e,

že žadatel, kter1 m je: obec Mutěnice gČ - oozts145), Masarykova 200, 696 11 Mutěnice,
podal dne 18.7.2017 pod č. j.: MUHOCJ 54958/2017 návrh na uzavÍeni ve ejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje zemni rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu: Hygienické zánemí
amÍiteátru ''Pod B dama'', p ípojka kanalizace' p ípojka NN, vsakovací jímka, zpevněná
plocha, oplocení, Mutěnice na pozemcích: parcely parcelní ěislo 192'7/1 (ostatní plocha),2297ll
(ostatní plocha) a2298 (ostatní plocha) v katastrálním rizemí Mutěnice.

Městsk ťr ad Hodonín, obecn stavební ri ad oznamuje, Že dne 3I.8.2017 byla pod
ě. j.: MUHOCJ 59l5I/2017.Han.VPs.VPs, spis. zrr' MUHO 10727/2017 oSU, pro vyše uvedenou
stavbu uzavÍena ve ejnoprávní smlouva' která nabyla ričinnosti dne 15. 9.2017 .
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David Hanák, DiS V. r.
referent stav. adu



Tento dokument musí b}'t vyvěšen na ední desce po dobu 15 dn .

Datum vyvěšení : .,., .2 .(, : . .?. .'. ., ?. .( ./. . .r.. . . . . . .
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Datum sejmutí: ......... o........ o..................

Podpis oprávněné osoby, poťvrzqící sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

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

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Podpis oprávněné osoby, potvrzqící vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě:
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Podpis oprávněné osoby, poťvrzqící vyvěšení
Razítko:

Rozdělovník
Úrady pro vyvěšení a pod ní zpravy o datuvyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě)

Městs[ ri ad Hodonín - odbor kancelrá e starosty a místostarost , oddělení informatiky a
podatelny, Nrárodní frída25,695 01 Hodonín
obecní ir ad. Mutěnice, Masarykova200,696 ll Mutěnice


