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Vec 

Informácia o začati vyvlastriovacieho konania podl'a § 10 ods. 1 a 3 zák. Č. 282/2015 Z z  

Okresný Arad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný Arad na konanie o vyvlastneni 
(d'alej len vyvlasthovaci organ), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona čislo 282/2015 Z. z. o vyvlasthovani pozernkov a 
stavieb a o nAtenom obmedzeni vlastnickeho práva k nim a o zmene a dopineni niektorých zákonov (d'alej [en „zákon 
o vyvlastŕiovanf), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastŕiovani, informuje verejnosf o začati vyvlasthovacieho 
konania pre stavbu: 

„Čadca — obchvat, preložka cesty I/11" 

Podra ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastriovani, vyvlastŕiovaci organ uvádza nasledovne informácie: 
a) Adel vyvlastnenia: obmedzenie vlastnickeho práva — zriadenim práva zodpovedajAceho vecn6mu bremenu k pred-
metu vyvlastnenia v prospech vyvlastnitel'a pre Ačely realizácie verejnoprospanej liniovej stavby: „Čadca ob-
chvat, preložka I/11" 
b) údaje o vyvlastniterovi: SR — Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO : 00003328 
c) katastrálne fizemie: Čadca 
d) parcelné čisla pozemkov, ktoré sú prcdmetom vyvlastnenia: parc. KN E Č. 1060 na LV 7192 (B2, B3, B4, B5, 
B6, B7, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16), KN E Č. 1055 na LV 7190 (B1). 

PodFa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o vyvlasthovani, informácie podra ods. 2 cit. paragrafu zverejni na svojej 
úradnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho Ind zriadené obec, v ktorej katastrálnom Azemi sa vyvlastňované 
pozemky nachadzajú. 

Zverejni sa: 
1. 00 Žilina, OVBP Vysokoško1ákov, 56/33B Žilina - Aradná tabura, Web 
2. Mestský Arad Čadca, Námestie S1915ody 30, 022 01 Čadca — Aradná tabul'a, Web 
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