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26. 11. 2019

Vec
Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán vykonávajúci pôsobnosť
vyvlastňovacieho orgánu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom
obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu (ďalej
len ,,zákon o vyvlastňovaní“) týmto podľa § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o skončení
vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad
Váhom, priemyselný park“, SO 01.22 - Cyklotrasa vedená po existujúcej asfaltovej komunikácii a podľa § 10 ods. 2 zákona
o vyvlastňovaní uvádza nasledovné informácie:
1. Účel vyvlastnenia:
Výstavba stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park“,
SO 01.22 - Cyklotrasa vedená po existujúcej asfaltovej komunikácii podľa § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Údaje o vyvlastniteľovi:
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, v zast.
emPulse, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 44 763 247
3. Katastrálne územie: Nemšová, mesto: Nemšová
4. Parcelné čísla pozemkov, ktoré boli predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 3786: časť pozemku C-KN parc. č. 3549,
- LV č. 3785: časť pozemku C-KN parc. č. 3548.

Vyvlastňovacie konanie vedené pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/020108 skončilo dňa 14.11.2019 nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení č. OU-TN-OVBP2-2019/020108-010/Pn zo dňa 05.08.2019.
Podľa § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní informácie podľa odseku 2 zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom
webovom sídle obec, ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná
stavba nachádza.

Príloha: Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky

Ing. Milan Petrík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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