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V Hodoníně dne 21. 4.2021

vEŘETNÁ vÝHLÁŠFm

OZNÁMENÍ
o uzAVŘENÍ vEŘBTNopRÁVNÍ smouvy

Městslý úřad Hodonín,  obecný stavebm' 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 pozdějších
předpisů (dále jen "stavebm' 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"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e,

že žadatel,  kterým je:  Radim Toman,  nar.15.  8.1972,  Nedělní  1241,  69611    Mutěnice,  v zastoupení:
Jarom'ra  Plchutová,  Dis.,  IČ   -68673582,  Díly   1210,   696   11     Mutěnice,  podal  dne   15.   2.  2021
pod č. j.: MUIIOCJ 11439/2021 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která podle stavebního zákona
nahrazuje územni' rozhodnutí o umístěm' stavby a stavební povolení pro stavbu: Lisovna, sklad, přípojka
vody  a  kanalizace,  akumulační  nádrž,  zpevněné  p]ochy,  ul.  Vinařská,  Mutěnice  na  pozemcích:
parcely parc. č. 3689, 13965 v katastrálním území Mutěnice.

Městský úřad  Hodonín,  obecný  stavební  úřad  oznamuje,  že dne  2.  3.  2021  byla  pod  č. j.:  MUHOCJ
15052/2021  -Han,  spis.  zn.  MUHO  2236/2021,  pro  výše  uvedenou  stavbu  uzavřena  veřejnoprávní
smlouva, která nabyla účinnosti dne 17. 4. 2021.

referent stavebního úřadu

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící vyvčšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmůtí
Razítko:
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_V elcktronické podobě:

Zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící sejmutí
Razítko:

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


