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INFORmcE
o NÁVRiiu vEŘE]NopRÁVNÍ smouvv
Městslý úřad Hodonín, odbor stavební 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 "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"), podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3

stavebního zákona

o

podání

návrhu

na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby.
Žadatel, kterým je Obec Mutěnice, IČ -00285145, Masarykova 200, 69611 Mutěnice, v zastoupení:
GEPROSTAV projekce s.r.o., IČ - 29221714, Plucáma 3832/1a, 695 01
Hodonín 1, podal
dne 29. 4. 2022 pod č. j.: MUHOCJ 31686/2022 návrh na uzavření veřejnoprá`mí smlouvy o umístění a
provedení stavby: Stavební úpravy dvorní části obecního úřadu Mutěnice na pozemcích: parcely
parc. č. 600/10, 606, 605/1, 604, 601/1 a 601/6 v katastrálním území Mutěnice, která podle ustanovení
§ 78a odst.1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí a podle ustanovení § 116 odst.1 stavebního
zákona nahrazuj e stavební povolení.
Záměr obsahuóe..
Í
Předmětem projektové dokumentace je vybudování zpevněné plochy, které budou sloužit k dopra`mí
obslužnosti stávajících objektů. Je uvažována s užíváním osobními, příležitostně i nákladními
automobily. Plocha bude tvořena krytem z drenážní dlažby. Plocha bude odvodněna pomocí žlabů a
dešťových vpustí. Součástí stavby bude přístřešek pro 2 osobní automobily, oplocení a opěmé zídky.
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