
Okresný úrad Žilina 
Odbor výstavby a bytovej politiky 
Oddelenie štátnej stavebnej sprrivy 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

Na§e &sin 
OU-ZA-OVBP2-2018/005275/KUL 

Vybavuje/ linka 	 Žilina/dňa 
Ing.Eva Kullová/041/7335993 	 09.11.2018 

Vec: 
Informácia o skončeni vyvlastŕiovacieho konania podl'a §10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.  

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný úrad na 
konanie o vyvlastneni (d'alej len vyvlastŕiovaci orgán) v zmysle ust.§7 ods.1 zákona čislo 282/2015 
Z. z. o vyvlastňovarif pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzenf vlastnickeho prdva k nim 
a o zmene a dopineni niektorých zdkonov (d'alej len „zdkon o vyvlastriovani"), v súlade s ust.§10 
ods.1 zákona o vyvlastňovanf informuje verejnost' 

o skončeni vyvlastiiovacieho konania pre stavbu : „ŽSR, Modernizácia koridoru, 
štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trat" 

Podra ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastňovanf, vyvlastňovacf orgán uvádza nasledovne informácie: 

a) fičel vyvlastnenia: vyvlastnenie pozemkov — trvaly zdber 

a obmedzenie vlastnic. práva k pozemkom - zriadenie vecného bremena  
pre Učely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby.  . 

b) vyvlastniter: 	Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. Č.8, 813 61 Bratislava 
IČO : 31364501 

c) katastrálne územie: Čadca 

d) parcelné čisla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 

trvaly záber: KN-C 14575/31, 14575/32, 14580/3, 14582/11, 14583/27, 14583/28 na LV 6.512, 

KN-C 14560/13, 14669/4 na LV 6.8243, KN-C 14564/20, 14565/17 na LV 6.11767, 

KN-C 14575/30 na LV 6.11887, KN-C 14583/29, 14583/30 na LV 6.13338 
veer-16 bremeno: KN-E 5554/1 na LV 6. 13905 

Podra ust. §10 zákona o vyvlastňovani informujeme o ukončeni vyvlastňovacieho konania 
vedeného_po_d_spisovým čislom: OU-ZA-OVBP2-2018/005275/KUL yydanim rozhodnutia, 

r'lanrE`nadobiltHtpŕávoplatnosf dria 26.10.2018. 
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Sklaci 	dk 
a lehola 

Okretný úrad Žilina 
OdbOr vYstayby a bytovej poIi 
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RNDr. Ivana Žureková 
vedúca odboru 

Zverejni sa :  
1. Mesto Čadca, Mestský úrad, Ndmestie Slobody 6.30, 022 01 Čadca - uraclná tAnfa, web 

 

MESTO ČADCA 

Vyvesené dňa: 	  
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Pečiatka, podpis 

Zvesené dňa • 	  
Pečiatka, podpis 
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