By- og Kulturforvaltningen

Nedlægning af offentlige parkeringspladser i p-kælder under Carl
Nielsens Kvarter
Odense Kommune har efter 1) vejlovens § 15 besluttet at nedlægge nogle
parkeringspladser i p-kælderen under Carl Nielsens Kvarter (tidligere Thomas B.
Triges Gade) som offentlige pladser. Det drejer sig om nogle af pladserne under
byggefelterne 8 - matr.nr. 2297, 9 – matr.nr. 2298, 10 – matr.nr. 2299 og 11 –
matr.nr. 2300 i samt visse pladser i p-kælderen lige uden for byggefelterne på
matr.nr. 2294.
Pladserne agtes i stedet anvendt som private parkeringspladser. Pladserne er vist
med blå farve herunder.

Letbane, Vej og Parkering
Byudvikling
Nørregade 36
5000 Odense C
www.odense.dk
Tlf. +4563756800
E-mail
byudvikling.bkf@odense.dk

DATO

4. oktober 2018
REF.

AMCK
JOURNAL NR.

05.01.22-P21-6-18

Udsnit p-kælder

Terræn

Parkeringskælderen under bl.a. Carl Nielsens Plads er jf. tinglyst deklaration af
07.04.2017 og 16.01.2017 en offentlig parkeringskælder, omfattet af lov om
offentlige veje, herunder bl.a. bestemmelser om nedlægning af offentlige
vejarealer.
Følgende skal derfor iagttages:
I medfør af lovens § 124, stk. 2 skal vejen opretholdes helt eller delvis, hvis den
efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom og der ikke samtidig
etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes
som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.
Efter lovens § 124, stk. 7, skal der gives en frist på 8 uger til over for
kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk.
2.
Efter lovens § 124, stk. 6, skal kommunalbestyrelsens beslutning offentliggøres,
hvilket hermed sker.
Hvis du har bemærkninger til ovenstående, skal du senest 30. november 2018
indsende dem til Odense Kommune, Byudvikling. Du kan sende evt.
bemærkninger på mail til: byudvikling.bkf@odense.dk.
Denne meddelelse er offentliggjort den 4. oktober 2018.

1) Vejloven, lov om offentlige veje nr. 1520 af 27.12.2014.
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