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oznámení o zahájeni společného rizemního a stavebního izení pro stavbu: Novostavba
vinného sklepa na p. č. 450411 na pozemcích parcelrrí číslo 4504/1 (ostatní plocha), 450412 (ostatní
plocha), 4505 (orná p da), 450911(vinice) a 1947/1(ostatní plocha) v katastrálnimtaemi Mutěnice
bylo vydané dne23.4.2018 pod čj: MUHoCI 2828712018.Dzu.ÚŘSP.ozná.

Žádost o vydání spoleěného rizernního a stavebního povolení vyše uvedené stavby podali dne
26. 3. 2018 Karel Flášar (nar' 15' 1. 1984), Moravská 579, 696 11 Mutěnice a Michaela Flášarová
(nar. 20. l0. 1981), K ičkova 2798123, 695 01 Hodonín prost ednictvím zástupce GEPRoSTAV
projekce s.r.o., Plucárna 3832lla,695 01 Hodonín.

V souladu s ust. $ 32 odst. 3 správního ádu stavební ri ad doručuje oznámení o zahájení
společného rÍzemního a stavebního ízení pro vyše uvedenou stavbu dědicrim po
zem elém Ing. Františku Dětinském, CSc., Ke Kempu 327, 4l181 Brozany nad oh í,
nar. dne 20. l.1948.

Městsky ri ad Hodonín, obecny stavební ír ad
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Ing. Monika Ilčíková
vedoucí stavebního ťr adu

Odrivodnění:
Stavební ri ad doručuje toto usnesení v souladu s ust. $ 32 odst. 3 správního ádu ve ejnou
vyhláškou, protoženeri znérn okruh potenciálních dědicri v dědickán Íizenípo zem elém.

Tento dokument musí b t vyvěšen na ri ední desce po dobu 15 dn a současně zvďejněn
zprisobem umož ujícím dálkov p ístup podle věty druhé $ 25 odst. 2 správního ádu. 15. den
je posledním dnem oznámení Dnem vyvěšení je dle $ 25 odst. 3 správního ádu den vyvěšení
na u ední desce správního orgánu, kteq písemnost doručuje tedy ri ední desce Městského
ri adu Hodonín.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě ^ 4
zveÍejněno od: . . . . . . . . .?..'.{ .'. .á(.(.ť.
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Podpis oprávněrré osoby, potvrzuj ici nďejnění

Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko:

V elektronické podobě
zveÍejněno do: ..o........................

Podpis oprávněné o soby, potvrzl4ici
nteÍejnění
Razítko:

RozděloYník
Úraay pro vyvěšení a podánizprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městslc u ad Hodonín, odbor kancelií e starosty a místostarost , oddělení informatiky
a podatelny, Nrárodní lhda373l25,695 01 Hodonín 1
obecní u ad Mutěrrice, Masarykova200,696 11 Mutěnice


