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ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA
 


Na základe uznesenia č. 7/2007 Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17. 01. 2007 bol ku dňu 01. 02. 2007 prijatý zamestnanec Ing. arch. Martin PAVELEK do funkcie hlavného architekta mesta Žilina, ktorému bolo uložené vypracovať návrh na zriadenie  ÚHA v zmysle uznesenia.

Základným poslaním Útvaru hlavného architekta je zabezpečenie optimálneho územného, urbanisticko-architektonického a strategického rozvoja mesta. ÚHA koordinuje súlad všetkých územných prvkov a spoločenských záujmov tak, aby bol zabezpečený trvalo udržateľný rozvoj v zmysle príslušných dokumentov EU, ktorými sú predovšetkým Dokument krajín Rady Európy – „Riadiace princípy trvalo udržateľného územného rozvoja európskeho kontinentu“(2000) a „Ľublanská deklarácia o územnej dimenzii udržateľného rozvoja“(2003)
ÚHA zabezpečuje v prvom rade plnenie úloh mesta ako územno-plánovacieho orgánu, ktoré sú stanovené zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obstaráva, prerokováva a predkladá na schválenie MZ územný plán mesta a jeho jednotlivých častí (zón) a ich postupné zmeny a doplnky. V reálnom čase zabezpečuje vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií, potrebných na riadenie rozvoja územia a koordináciu výstavby v ňom. Poskytuje podklady jednotlivým investorom, posudzuje a koordinuje ich zámery. Zastupuje mesto pri konaniach na Stavebnom úrade, vypracováva stanoviská z hľadiska územného rozvoja mesta pre ostatné odbory MsÚ a ďalšie inštitúcie. Je správcom mapových podkladov, digitálnej technickej mapy mesta, ortofotomapy (letecké snímkovanie) a ďalších.
ÚHA je predovšetkým tvorivým pracoviskom MsÚ Žilina, ktorého pracovné výsledky sa premietajú do tváre mesta v dlhom časovom horizonte. Stáva sa tak garantom dlhodobého a kontinuálne kvalitného rozvoja mesta s dôrazom na kvalitu životného a obytného prostredia jeho obyvateľov.


V súvislosti so zriadeným Útvaru hlavného architekta mesta Žilina predkladáme Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu, ktorým sa vytvára nové oddelenie s názvom Útvar hlavného architekta s nasledovnou štruktúrou oddelenia:

Štruktúra oddelenia ÚHA 

vedúci oddelenia
	koncepcia architektúry
	koncepcia územného plánu

V náväznosti na vyššie predloženú štruktúru nového oddelenia, ktorá vyžaduje kvalifikovaných zamestnancov, bude nevyhnutné uvažovať v budúcnosti s navýšením rozpočtu na zabezpečenie mzdových a prevádzkových prostriedkov.


