Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 a § 11 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 29 ods.2 zákona č. 50/1976 /b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 /b. a zákona č.229/97 Z.z. vydáva všeobecné záväzné
NARIADENIE
o záväzných častiach zmeny územného plánu) sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky

č. 10/1999

Časť prvá

Úvodné ustanovenie

Článok l

Účel nariadenia

	Nariadenie vymedzuje záväzné časti zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina -dopravné prepojenie Vlčince - Solinky schválenej Mestským zastupiteľstvom dňa 20 5.1999 uznesením č. 39/1999.


Článok 2

Rozsah platnosti

	Nariadenie o závažných častiach zmeny ÚPN-SÚ Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky platí pre časť katastrálneho územia Žilina vymedzeného vo výkresovej časti tejto zmeny ÚPN-SÚ Žilina

Toto nariadenie platí do doby schválenia nového ÚPN-SÚ Žilina

Článok 3

Vymedzenie pojmov

	Záväzné regulatívy sú:

	Zásady funkčného usporiadania
	Zásady priestorového usporiadania

Zásady usporiadania dopravy
Zásady usporiadania technického vybavenia
Obmedzenia využitia územia
	Urbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina dopravne prepojenie Vlčince - Solinky tvoria tieto funkčné plochy

	plochy cestnej dopravy

plochy pešie a cyklistickej dopravy
plochy záchytných parkovísk
plochy zelene (nad tunelom)

Časť druhá

Záväzné regulatívy

Článok 4

Funkčné usporiadanie

	Funkčné využitie územia j Ľ vymedzené na výkrese Č. l schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina --dopravné prepojenie Vlčince - Solinky. Tomuto vymedzeniu musí zodpovedať spôsob využitia území a účel umiestňovaných a povoľovaných stavieb vrátane ich /mien a /mien v ich využi vaň i. Stavby a iné opatrenia, ktoré funkčnému vymedzeniu území a plôch nezodpovedajú, nesmú byť na týchto územiach, alebo plochách umiestnené alebo povolené.

doterajší spôsob využitia území a plôch, ktorý nezodpovedá vymedzenému funkčnému využitiu podľa schválenej y meny ÚPN-SÚ Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky je možné, pokiaľ nenarušuje verejné záujmy nad prípustnú mieru u nie je dôvod pre opatrenia v zmy s k' novely stavebného zákona.
Plochy cestnej dopravy
Plochy cestnej dopravy tvoria plochy cestného tunela, obslužná komunikácia v úseku od križovatky ulíc Centrálnej a Obvodovej na sídlisku So linky po obratište autobusov MHD (vrátane), plocha rozšírenej komunikácie Veľký diel v úseku od obratišťa MHD na Veľkom dieli po jej križovatku s ulicou Vysokoškolákov na sídlisku Vlčince a plochu účelovej komunikácie k vodojemu Chrasť.
	Plochy pešie a cyklistickej dopravy

Pešie   plochy   a   cyklistické   plochy   tvoria   plochy   s nadradeným   pohybom   peších resp. cyklistov.
	Plochy záchytných parkovísk

Plochy   záchytných   parkovísk   tvoria   plochy   pre   parkovanie   motorových   vozidiel návštevníkov lesoparku ako i pre potreby Žilinskej univerzity.
	Plochy zelene

Plochy zelene sú plochy s vysokou a nízkou zeleňou v priestore „nad tunelom".

Článok 5

Priestorové usporiadanie

	Pri riešení dopravného prepojenia a súvisiacich investícií sa musia striktne rešpektovať morfologické danosti riešeného územia i priľahlých plôch.

Z titulu ochrany a priority lesoparkovej funkcie je nutné minimalizovať dimenzie zárezov a násypov dopravných stavieb.
Riešenie portálov okrem požiadaviek dopravno-technických sa musí podriadiť aj kritérium architektonickým a krajinárskym.
Územie „nad tunelom" musí byť riešené ako súčasť lesoparkovej zóny; cez ktorú môžu byť vedené len pešie a cyklistické trasy.

Článok 6

Usporiadanie dopravy

	Dopravné prepojenie sídlisk Vlčince a Solinky je možné výhradne tunelovým riešením a nepripúšťa sa iné dopravné a stavebno – technické riešenie.

Je neprípustné využívanie nového dopravného prepojenia sídlisk Vlčince – Solinky nákladnou automobilovou dopravou.
Prístup do areálu vodojemu Chrasť sa musí riešiť účelovou komunikáciou, napojenou na nové dopravné prepojenie sídlisk, za výstupným portálom cestného tunela
Vo väzbe na hlavné pešie trasy v území počítať s dvoma obojsmernými zastávkami MHD.
Riešenie peších trás musí rešpektovať a naväzovať na hlavnú pešiu trasu centrum mesta -okraj centra areálu žilinskej univerzity - lesopark Chrasť pri mimoúrovňovom križovaní nového dopravného prepojenia a trasu centrum Rudiny II - križovatka ulíc Obvodovej s Centrálnou - vodojem Chrasť - križovatka ulíc Veľký diel a Vysokoškolákov.
Nové dopravné prepojenie Vlčince - Solinky sa bude realizovať vo funkčnej triede C2 t j. ako obslužná smerovo nerozdelená spojovacia mestská komunikácia v kategórii MO/8/30.
Záchytné parkoviská pred vstupom do lesoparku a areálu Žilinskej univerzity uvažovať bezprostredne pri ul. 1. Veľký diel - resp. na okraj týchto zón.

Článok 7

Usporiadanie a regulatívy technického vybavenia

	Je nutné bezpodmienečne a komplexne rešpektovať areál vodojemu Chrasť ako i vedenia DN 700 (prepojenie vodojemov) a DN 250 (zásobovacie - do areálu Žilinskej univerzity).

Ostatné existujúce vodovodné vedenia a v prípade nutnosti preložiť smerom k areálu Žilinskej univerzity.
Vzdušné i nad zemné elektrické vedenia VN križujúce dopravné prepojenie sídlisk, ako i nevyhovujúce súbežné úseky liniek VN je nutné preložiť do okrajových plôch, nebrániacich zásobovaniu elektrickou energiou priľahlých areálov.

Článok 8

Ostatné regulatívy a obmedzenia využitia územia

	Platné ochranné pásma sú definované v textovej časti schválenej Zmeny ÚPN-SÚ Žilina – dopravné prepojenie Vlčince - Solinky

Časť  tretia

Plochy pre verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia

Článok 9

Verejnoprospešné stavby

Plochy pre verejnoprospešné stavby, riešené v zmene ÚPN-SÚ Žilina - dopravné prepojení Ľ Vlčince - Solinky, sú vymedzené na samostatnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohoto nariadenia

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Zmena ÚPN-SÚ Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky pre komplexne zabezpečenie funkčnosti plánovanej stavby ako i pre garantovanie dodržania urbanistickej koncepcie v dotknutom území navrhuje a vymedzuje nasledovné verejnoprospešné stavby;
	Cestný tunel a obslužná komunikácia (v úseku od križovatky ulíc Centrálnej a Obvodovej na sídlisku Solinky -obratište autobusov MHD na Veľkom dieli).

Rozšírenie komunikácie ul. Veľký diel (úsek od obratiska autobusu MHD na Veľkom dieli - križovatka s ulicou Vysokoškolákov na sídlisku Vlčince).
	Pešie a cyklistické chodníky (mimo cestného telesa).

Obslužná komunikácia k vodojemu Chrasť a záchytné parkoviská.
Prekládky   sieti   technickej   infraštruktúry  dotknutých   stavbou   dopravného  prepojenia Vlčince - Solinky.

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb podľa paragrafu 108 odst. 2 pís. a) stavebného zákona. pokiaľ nebude možné riešenie majetko - právnych vzťahov dosiahnuť dohodou.

Časť štvrtá

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Dokumentácia /meny ÚPN-SÚ Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky je uložená na Útvare hlavného architekta mesta Žilina a na okresnom úrade odbore životného prostredia v Žiline.

Článok 11

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa 20.5.1999. Nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. dňom 4.6.1999.

Ing. Miroslav Adámek, v.r.							Ing. Ján Slota
prednosta mestského úradu							primátor mesta

