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

Čj' MUHOCJ 21227l2O1 8.Šuh.VPS.Info
Spis . zÍ1.: MUHo 1654412017 oSÚ
Vy izuje: Ing. Darinka Šuhajová
E-mail : suhaj ova.da nrka@muhodonin. cz
Telefon: 51 8 316 108
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Městslc'u ad Hodonín, obecn; stavební ťr ad' jako stavební u ad věcně p íslušn dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona ě' 18312006 Sb., o rizemním plánování a stavebním ádu (stavební zákot), ve zněď
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon") a místně p íslušn ' dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona
č.50012004 Sb., Správní ád, ve zněru pozdějších p edpisti (dále jen ''sprá',.ní ád'') v souladu
s ustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona,

oznamuJ ,

že žadate|é, ktermi jsou:
Ing. JARoSLAV PRCHAL (nar.22.12.1979), Masarykova 1056, 696II Mutěnice
Mgr. Dagmar Prchalová (nar. 25 .I .1979), Masarykova 1056, 696 1 1 Mutěnice

podali dne 1.1I.2017 náwh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:

Rodinn d m' p ípojky inžen rslc ch sítí (plyo' elekt ina, voda), retenční nádrž,
zpevněné plochy, opěrná zeď a oplocení (ul. Masarykova, Mutěnice)

na pozemcích parcelní ěís|o 1'62123 (ostatní plocha), 2I4l3 (ostatru plocha)' 220 (zahrada) a 22I
(ostatní plocha) v katastrálním tlzenl' Mutěnice.

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

písm' c) stavebního zákona a místně p íslušn dle $ 11 odst. 1 písm. b) správního ádu v souladu
sustanovením $ 78a odst. 5 stavebního zákona, oznamuje' že pro v še uvedenou stavbu byla dne
I3.2.2OI8 pod č. j. MUHocJ 8974l2O1s.Šuh.VPS.VPS, spis. zn' MUHO 1654412017 oSÚ uzav ena
ve ejnoprávní Šmlouva o umístění aprovedení stavby, která nabyla ričinnosti dne 19.3.2018.
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Ing. Darinť<a Šuhajová v. r.
referent stavebního ťr adu



Tento dokument musí b t" vyvěšen na ri ední desce po dobu 15 dnri.
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Datum sejmutí: .................... o......oo........

Podpis oprávněné osoby, potvrnqíci vyvěšení
Razítko:

V elekÍronické podobě:

ZveÍejněno od: o..... 8..í...Í.:.. áť.{ .......
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Podpis oprávněné osoby, potvrzlqící vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrnqící sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

ZveŤqněno do: ................ o............oooo....

Podpis oprávněné osoby, potvrzqící sejmutí
Razítko:
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pr, ,yrusnot o pod ní zprávy o datu uyvěšení a sejmutí - doručení jednotlivě:
Městslc'u ad Hodonín, odbor kancelďe starosty a místostarostu, oddělení informatiky
a podatelny, Národní tÍída25,695 01 Hodonín
obecní u ad Mutěnice, Masarykova200,696 II Mutěnice


