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V Hodoníně dne 23.11. 2020

vEŘETNÁ "LÁŠFm
OZNÁMENÍ

0 UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Městslý úřad Hodonín, obecný stavebni' úřad, jako stavební úřad příslušný podle §  13  odst.  1  písm.  c)
zákona č.183/2006  Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdčjších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle §  11  odst.  1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
Sprá`mí řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e,

že  žadatel,  kterým je:  Petr  Bíza,  nar.1.  2.1966,  Zahradní  1147,  69611     Mutěnice,  v  zastoupení:
GEPROSTAV projekce  s.r.o.,  IČ  -29221714,  Plucáma  3832/1a,  695  01    Hodonín,  podal  dne  14.  10.
2020 pod č. j .: MUHOCJ 65244/2020 náwh na uzavření veřejnoprávní snúouvy, která podle stavebního
zákona  nahrazuje  územní  rozhodnutí  o  umi'stění  stavby  a  stavební  povolení  pro  stavbu:  Přístavba
vinného sklepa s penzionem č. e. 495, retenční nádrž, zpevněná plocha, Mutěníce, loka]ita "Přední
hora" na pozemcích: parceLy parc. č. 3735/7, 4090 a 4091/3 v katastrálním území Mutěnice.

Městslý úřad Hodonín, obecný stavební úřad oznamuje, že dne  12.  11. 2020 byla pod č. j.: MUHOCJ
71171/2020  -Han,  spis.  zn.  MUIIO  11011/2020,  pro  výše  uvedenou  stavbu  uzavřena  veřejnoprávni'
smlouva, která nabyla účinnosti dne 16. 11. 2020.
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Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprá`mí smlouvy na úředm' desce na dobu 15 dnů.
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Podpis oprávněné osoby, potvizuj ící vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící sejmutí
Razítko:



C.j   MUHOCJ   72Í.()l/2020

V elektronické podobě:

Zveřejnčno od: 24 . 11 . Žd 2d
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Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící vyvěšení
Razítko:
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YÉLl ektronické podobě :

Zveřejněi]o do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:

1. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11  Mutěnice
2. Městský úřad Hodonín, úředm' deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01   Hodonín 1


