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Hodonín' dne: 12" 2.2018

O ZNAME I{I
o uznvŘnNÍ vrŘn.nqopnÁvNÍ sMLoUVY

Městslc' u ad Hodonín' obecny stavební ri ad, jako stavební u ad věcně p íslušnjl dle
$ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o rizemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve znéni pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon") a místně p íslušn ' dle $ 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., Správní Íád, ve zněru pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona

ozna e)

že žadatel, kterm je: Iva Drgáčová (nar. 19. 2. t992\' Strmá 1102, 696 11 Mutěnice podal dne
I0.7.2017 náwh na uzavŤeni ve ejnoprávní smlouvy o umístění provedení stavby:

Stavební pravy rodinného domu - Mutěnice, č, p. Í72

na pozemcich parcelní čisLo 162123 (ostatní plocha), 22I (ostatní plocha) a 222 (zastavěná plocha
a nádvoff) v katastrálnímuzemi Mutěnice.

Městsh u ad Hodonín, obecn ' stavební ťr ad, jako stavební u ad věcně pffslušnjl dle
$ 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a místně p íslušnjl dle $ 11 odst. 1 písm. b) správního ádu
v souladu s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona, oznamuje, že pro v še uvedenou stavbu
byladne II.92017 podč' j.MUHOCJ 54I53|20Í7.Dzu.VPS.VPS,spis.zlMUHo 10509/2017osÚ
uzav ena ve ejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby, která nabyla ťrčirrrrosti dne
18.9.2017.
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vedoucí stavebního ri adu



Tento dokument musí b t. vyvěšen na ťr ední desce po dobu 15 dn .

Datum vyvěšení: ......(.{. ".?...-...Z.(ff.
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Podpis oprávněné osoby, potvrn4ící vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě:

ZveÍqněno od: . .. .. o /,/.:.."..1.'.. { "(..(.ď.... .. ..
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Podpis oprávněné osoby, potvrnljící vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

ZveÍqněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrnqící sejmutí
Razítko:

Rozdělovník
U ady pro vyvěšení a pod ní zpr vy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městslc u ad Hodonín - OKASM, oddělení informatiky a podatelny, Národní tŤida25,
695 01 Hodonín
obecní u ad Mutěnice, Masarykova200,696 II Mutěnice


