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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.11 Územného plánu sídelného útvaru 

( ZaD č.11 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom 
 

Orgán územného plánovania, Mesto Nové Mesto nad Váhom - obstarávateľ 
územnoplánovacej dokumentácie mesta, v súlade s §4 odst.3. písm.ch, zák.369/1990Zb. - 
O obecnom zriadení, v zmysle §22 a §31 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v 
znení neskorších predpisov,   oznamuje občanom a širokej verejnosti, že dňom 
14.06.2018 začína prerokovanie  

návrhu Zmien a doplnkov č.11 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č.11 ÚPN-SÚ) 
Nové Mesto nad Váhom 

Predmetom ZaD č.11 je: 

 ZaD č.11.1 -   doplnenie ÚPD mesta o cyklistické trasy (cyklotrasy NMnV – Čachtice; 
NMnV – Považany; NMnV – Dolné Srnie, NMnV – Moravské Lieskové) 

 ZaD č.11.2 - Zmena funkčného využitia časti územia lokality č. 21 v urbanistickom 
obvode č. 4  z funkcie vybavenosti na funkciu „ plochy polyfunkčného využitia“  

 ZaD č.11.3 - zmena regulatívov využitia územia v lokalite č.11 v urbanistickom obvode 
č. 3 

Kompletný elaborát návrhu ZaD č.11 ÚPN–SÚ Nové Mesto nad Váhom je od 

14.06.2018  vystavený na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade Nové Mesto nad Váhom 
- Odd. výstavby, Referáte Územného plánovania,  denne v pracovných hodinách, na OU 
Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Odd. ÚP a na internetovej stránke 
http://www.nove-mesto.sk. 

Verejnosť sa môže v zmysle §22 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, 
v znení neskorších predpisov, k prerokovávanej dokumentácii vyjadriť a svoje pripomienky 
písomne odovzdať obstarávateľovi na dole uvedenú adresu do 13.07.2018, t.j. do 30 dní 
od vystavenia dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto 
termíne sa v zmysle §22 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 
predpisov neprihliada. 

 

Vyvesené dňa: 14.06.2018 

 

Zvesené dňa:        
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            Ing. Jozef Trstenský 

primátor mesta 
Príloha: schéma riešeného územia ZaD11 ÚPN-SÚ NMnV 
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