
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2' Hodonín

Čj, MUHoCJ 8872gl20tz.Šutr.VPS.Info
Spis. Zn.: MUHO 1654412017 oSÚ
Vy izuje: Ing. Darinka Šuhajová
E-mail : suhaj ova.danrka@muhod onin.cz
Telefon: 518 316 108

VEREJI{A VYHLASKA

II{FORMACE
o PoDANnnn NÁvnHu vBŘn.rNopnÁvNÍ svrr,ouvy

Městsh u ad Hodonín, obecn stavební u ad, jako stavební u ad věcně p íslušn dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o ťrzemním plánování a stavebním ádu (stavebni zákon), ve znění
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon") a místně p íslušn dle $ 11 odst. 1 písm. b) zékona
č150012004 Sb., Správní ád, ve zněru pozdějších p edpisri (dále jen ''sprármí ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

informuje,
že žaďateté, ktermi jsou:

Ing. JARoSLAV PRC}IAL (nar.22.12.1979), Brněnská 1065, 6961I Mutěnice
Mgr. Dagmar Prchalová (nar.25.I.1979), Masarykova 1056, 696 11 Mutěnice

podal dne I.Í1.20I7 náwh na uza eni ve ejnoprávrrí smlouvy o umístění a provedení stavby:

Rodinn drim' p ípojky inžen rsk ch sítí (plyn, elekt ina, voda), retenční nád ,,

zpevněné plochy, oplocení (ul. Masarykova, Mutěnice)
na pozemcich parcelní číslo 162/23 (ostatní plocha), 214/3 (ostatď plocha), 220 (zahrada) a 22I
(ostatní plocha) v katastrálním tzemí Mutěnice,

která podle ustanovení $ 78a odst. 1 stavebního zákona nahrazuje tzemni rozhodnutí a podle
ustanovení $ 116 odst. 1 stavebního zákonanahrazl4e stavební povolení.

Hodonín, dne: 19 .I2.20I7

otisk razítka

ť^t"-t /t

l/-1 tt/
Ing. Darir{ka Suhajová V. r.
referent stavebního ťr adu

Tento dokument musí bÝt vwěšen na ri ední desce po dobu 8 dnri.



Datum sejmutí:

ffigffi '$ {

Podpis oprávněné oso@r, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzqící sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveÍqněno do: ..... .......ooo.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící zveejnění
Razítko:

V elektronické podobě
zveÍqněno od:

Rozdělovník
@d ní zprdvy o datu vyvěšení a sejmutí _ doručení jednotlivě:

Městsh u ad Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarostri, oddělení informatiky
a podatelny, Niárodní tÍida25,695 01 Hodonín
obecní ďad Mutěnice, Masarykova2}0,696 11 Mutěrrice


