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Městs[ ťr ad Hodonín, obecn stavební ri ad, jako stavební ad věcně p íslušn; dle $ 13 odst. l
písm' c) zikona ě. 18312006 Sb., o ťtzemním plánovaní a stavebním ádu (stavební zákon), ve anění
pozdějších p edpisťr (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn; dle $ 1l odst. l písm. b) zákona ě.

500/2004 Sb., Správní ád, ve mění pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu s
ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

inf'ormuje,
že žadatelé, kterymi jsou Martin Doležal (nar. 15. 9. 1979), Hovorany 836,696 12 Hovorany a Ljuba
Doležalová (nar. 5. lI. 1977), Nádražní 585' 696 1l Mutěnice, vzastoupení: Jarmila Kosová
(nar' 9. 3' 1975), Mikulčice 692,696 19 Mikulěice, podali dne22. ||.2017 pod č. j.: MUHOCJ
8308212017 návrh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba
rodinného domu, p ípojka vody a kanalizace, oplocení, zpevněné plochy, ul. Nádražní, Mutěnice
na pozemcích: parcely parcelní číslo 102912 (ostaÚní plocha), l042/l (zahrada), t042l2 (zahrada),
1043 (zahrada) a tl34l14 (ostatní plocha) v katastrálním rzemí Mutěnice, která podle ustanovení

$ 78a odst' 1 stavebního zákona nahrazuje zemní rozhodnutí a podle ustanovení $ 116 odst. 1

stavebního zétkona nahrazuj e stavebn í povo len í.
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David }ťanák' DiS. V. r.
referent stav. ri adu



Tento dokument musí b)'t vyvěšen na ri ední desce po dobu 8 dnti.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzujicí vyvěšení
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