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OZNÁMENÍ
0 UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Městslý úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle §  13 odst.1 písm. c)
zákona č.  183/2006  Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavebiií  zákon),  ve znění pozdějších
předpisů (dálejen "stavební zákon") a místně příslušný dle §  11  odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu s ustanovením § 78a odst. 5
stavebního zákona,

oznamuje,

že žadatel, kterýmje Marian Rylka, nar. 29.3.1983, Sklepní 1114, 69611  Mutěnice,
kterého zastupuje Milan Stávek, nar. 24.8.1965, Pod Zámkem 686, 696 15  Cejkovice
podal dne 25. 6. 2019 návrh na uzavření veřejnoprá\mí smlouvy, která podle ustanovení § 78a odst.1  a §
116 stavebního zákona náhrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu:

Novostavba vinného hospodářství s ubytováním -Ry]ka Mutěnice
na pozemku parc. č. 2105, 2106 v katastrálním území Mutěnice

Městslý úřad Hodonín, obecný stavební úřad v souladu s ustanovením §  78a odst. 5 stavebního zákona,
oznamuje,  že pro výše uvedenou  stavbu byla dne 4.  9.  2019  pod č. j.  MUHOCJ  54173/2019,  spis.  zn.
MUHO  8493/2019-HL  uzavřena  veřejnoprávní  smlouva  o  umístění  a  provedení  stavby,  která  nabyla
účimosti dne 10. 9. 2019.

otisk razítka

Ing. Monika llčíková
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
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