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Vec: Petícia proti výstavbe cyklotrasy Malé rieky – Tr. Závada - odpoveď
Dňa 27.05.2019 (doplnená 31.05.2019) bolo na Mestský úrad Nemšová doručené
podanie označené ako „Petícia proti výstavbe cyklotrasy malé rieky – Trenčianska Závada“,
v ktorej vyjadrujete svoj nesúhlas a podávate námietku proti zriadeniu cyklotrasy, ktorá má
viesť cez územie Malých riek až to Trenčiansku Závadu. Uvedená petícia neobsahuje žiadne
skutočnosti a nie sú v nej uvedené žiadne dôvody, z ktorých by bolo zrejmé odôvodnenie
podania petície.
Dňa 10.06.2019 vydala obec Horná Súča rozhodnutie o umiestnení stavby (územné
rozhodnutie) na stavbu: „Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada“, ktorá
pozostáva z častí SO 01 Cyklotrasa a SO 02 Lávka cez Závadský potok. Uvedená stavba –
Cyklotrasa Nemšová , úsek Ľuborča – Trenčianska Závada je v zmysle Územného plánu
mesta Nemšová schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva Nemšová číslo 367 zo dňa
28.02.2018 ako verejnoprospešná stavba celomestského významu, bola ňu vypracovaná
projektová dokumentácia, ktorá spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu.
Vzhľadom na skutočnosť, že petícia neobsahuje žiadne odôvodnenie, domnievame sa,
že k podaniu petície Vás viedli rovnaké dôvody aké ste ako účastníci konania uviedli
v námietkach v rámci konania o umiestnení stavby. So všetkými týmito námietkami sa
vysporiadala v rámci konania Obec Horná Súča ako orgán štátnej správy na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku. S uvedeným rozhodnutím vydaným Obcou Horná Súča sa
plne stotožňujeme a vami podanú petíciu považujeme za neopodstatnenú.
Na záver poznamenávame, že mesto Nemšová bolo oslovené zástupcami mesta
Brumov – Bylnice so žiadosťou o zapojenie sa do projektu cezhraničnej spolupráce v rámci
výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
kde bolo možné predložiť najneskôr k 13.06.2019 žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na vybudovanie uvedenej cyklotrasy. Mesto Nemšová sa aj napriek
enormnému úsiliu, ktoré venovalo príprave podkladov a aj napriek skutočnosti, že Vaše
námietky a petíciu považuje za neopodstatnené, rozhodlo v tomto termíne uvedenú žiadosť
nepodať.
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