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Městs\ ri ad Hodonín, obecn; stavební u ad, jako stavební ri ad věcně p íslušn dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona č,. 183/2006 Sb., o zemním plánování a stavebním ádu (stavebni zákon), ve znění
pozdějších p edpisri (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn1 dle $ 1l odst. l písm. b) aákona ě.
50012004 Sb., Správní Íád, ve zněni pozdějších p edpisri (dále jen ''správní ád'') v souladu s
ustanovením $ 78a odst. 3 stavebního zákona,

informuje )

že žadatelé' ktenmi jsou: Martin Doležal (nar. 15. 9. 1979), Hovorany 836, 696 12
Hovorany a Ljuba Doležalová (nar. 5. ll. 1977)' Nádražní 585, 696 l1 Mutěnice, oba v zastoupení:
JarmilaKosová(nar.9.3.l97s),Mikulěice692,69619 Mikulčice,podalidne22.IL.2017podě.j.:
83083/2017 návrh na uzav ení ve ejnoprávní smlouvy, která podle ustanovení $ 78a odst. l stavebního
zákona nahrazuje ilzemní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu: Novostavba
rodinného domu, pffpojka vody a kanalizace, retenční nád ,, oplocení, zpevněné plochy, ul.
Nádražní' Mutěnice na pozemcích: parcely parcelní čís|o l029l2 (ostatní plocha), 104211
(zahrada)' 104212 (zahrada), 1043 (zahrada) a ll34ll4 (ostatní plocha) v katastrálním zemí
Mutěnice.

Městsky ri ad Hodonín, obecn; stavební ri ad oznamuje, Že dne 9. l.2018 byla pod
č. j.: MUH}CJ 493l20l8.Han.VPS.VPS, spis. zn' MUHo 1568612018 oSÚ, pro q še uvedenou
stavbu uzav ena ve ejnoprávní smlouva, která nabyla ěinnosti dne 2l. 3' 2018.
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Tento dokument musí b}?t vyvěšen na ri ední desce po dobu 15 dnti.
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Podpis oprávněné osoby, pofrrzující vyvěšení
Razítko:
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Městsky ri ad Hodonín - odbor kancelá e starosty a místostarostu, oddělení informatiky a
podatelny, Národní tÍtda25,695 0l Hodonín
obecní ri ad Mutěnice, Masarykova200,696 lI Mutěnice


