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Městslc' ri ad Hodonín, obecn stavební ďad, jako stavební u ad věcně p íslušn dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o ízemrnm planování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zněrtt
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn dle $ 1 1 odst. 1 písm. b) zákona č.

50012004 Sb., Správní Íád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ''sprármí ád'') v souladu s

ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

inform
že žadatelé, kterymi jsou:

Vladimír Holub (nar. 3.7 .1966), Šardice 86, 696 13 Šardice,

Hana Holubová (nar. 25.1 1.1 959), Šardice 8 6, 696 13 Šardice
oba v Zastoupení:

Ji í Hanák, V. Nezvala 1581 ,696 03 Dub any

podali dne 25. 9. 2017 náwh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:
Stavební r'ipravy a pffstavba lisovny ke stávajícímu vinnému sklepu, p ípojka NN, jímka na
vyvážení, zpevněné plochy (lokalita Pod Dub anskri horri, Mutěnice) na pozemcích parcelní číslo
4570/3 (ostatní plocha) - ZE (PK6446),55l3ll (ostatní plocha) - ZE (PK 238I),5853 (ostatní plocha)
a 5854 (omá prida) v katastrálním izemi Mutěnice, která podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního
zákona nahrazuje izemní rozhodnutí a podle ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákona naltan$e
stavební povolerrí.
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Ing. Monika llčíková
vedoucí stavebního ťr adu



Tento dokument musí b t' vyvěšen na ťr ední desce po dobu 8 dnri.

Datum vyvěšení: ..../.e.. ÍÍ....4.(..ft ....
#tr$ffi#Ni' uFry#""""""""

Ťďm1**.o
Podpis oprávněné osob} , potvrz_vjící vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě:

ZveÍejněno od: .....y'..?...' ..(:(..:.Z. ..(.7.... "

Podpis oprávněné osoby, potvrnljící sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

ZveÍqněno do: .. . o . .. ... o. o.... . o . .....o...........

Podpis oprávněné osoby, potvrnljící sejmutí
Razítko:
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Podpis oprárměné osoby, potvrnljící vyvěšení
Razítko:

Rozd,ělovník
Ú ady pro vyvěšení a podmí zpravy o datu vyuěšení a sejmutí .(doručení jednotlivě)
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