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OZI{AME I{I
o uznvŘrNÍ vnŘn.rNopnÁvnÍ SMLoUvY
Městslc'

ťr

ad Hodonín, obecn stavební íJŤad, jako stavební u ad věcně pffslušn ďe

$ 13 odst. 1 písm. c) zékona č,. 1'8312006 Sb.' o rizernním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve znění pozděj šíchp edpisťr (dále j en ''stavební zákon'') a místně p íslušndle $ 1 1 odst. 1 písm. b)
zákona č. 50012004 Sb., Správní Ťád, ve zněru pozdějších p edpisri (dále jen ''sprármí ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona,

azna muJ e)
že žaďatel, kterm je: Jinďich Robek (nar. 3. 8. 1981)' Díly 1I94,696 11 Mutěnice v zastoupení:
GEPROSTAV projekce s.r.o., Plucárna 3832lla,695 01 Hodonín 1 podal dne 29. 6.2017 náwh na
azavŤení ve ejnoprávní smlouvy o umístěnía provedení stavby:

Vinn

sklep s penzionemo jímka na dešt'ové a splaškové vody (lokalita Vinné blidy, Mutěnice) na
pozemcích parcely parcefurí číslo3722lI (orná prida), 372213 (zastavěnáplocha anádvoi),3725
(zastavěnáplocha a nádvo í) a3726 (zastavěnáplocha a nádvo í) v katastrálním tzemiMutěnice,

Městslc' u ad Hodonín, obecn stavební ri ad, jako stavební u ad věcně p íslušn' dle
$ 13 odst. 1 písm. c) stavebního zékona a místně p íslušnjldle $ 11 odst. 1 písm. b) správního ádu

v souladu s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona, ozrramuje, že pro v še uvedenou stavbu
byla dne 26.7. 2017 pod č. j. MUHOCJ 50493120I7.BIh.VPS.VPS, spis. zn. MUHo 927612017 osÚ
lzav ena ve ejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby, která nabyla ričinnosti dne
r.8.2017.
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