


Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa § 9 všeobecného záväzného nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina.

č. 2/2003

§ 9a

LETNÉ TERASY

	Letná terasa v Mestskej pamiatkovej rezervácii (MPR) je časť verejného priestranstva určená pre sezónne poskytovanie reštauračných služieb.


	Letné terasy sa zriaďujú prednostne ako súčasť trvalých prevádzok pohostinského, reštauračného a cukrárenského typu a ako samostatné prevádzky tohto typu na dobu určitú - sezónu , v trvaní max. od 1.4. do 31.10. toho ktorého roku.


	Zriadenie letnej terasy povoľuje Mesto Žilina , Mestský úrad , oddelenie rnajetko - právne a podnikateľskej činnosti na základe riadne podanej žiadosti a požadovaných dokladov ku nej. Formulár žiadosti je prílohou č.2 tohto nariadenia.


	Letné terasy môžu byť umiestnené v týchto priestoroch MPR


	Mariánske námestie


Blok A (vymedzený ulicami J.Kalinčiaka a J.Vuruma) - objekty č. 19 – 24
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami 20, 21 a 23 , 24. Plocha terasy bude vymedzená nasledovne:
	šírka max. na šírku objektu

dĺžka je stanovená od stavebnej čiary objektu po myslenú priamku spájajúcu vonkajší okraj žardinier s lavičkami
pred objektom č.23 so súhlasom Kláštora kapucínov
pred objektom č.24 pri rešpektovaní objektu studne a zabezpečení prístupu ku nej

Blok B (vymedzený ulicami Ľ.Štúra a J.Bottu) - objekty č. 25 – 32
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami 25 – 31 s obmedzením šírky pri objekte č. 25 , tak aby bol zabezpečený prístup na Mariánske námestie z ulice Ľ.Štúra a J.Vuruma, pri ostatných bude šírka max. na šírku objektu a dížka od stavebnej čiary objektu po myslenú priamku spájajúcu vonkajší okraj žardinier s lavičkami.

Blok C (vymedzený ulicami Radničná a Farská) - objekty č. l - 8
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami 2-6.
Plocha terasy bude vymedzená zhodne s blokom A.

Blok D (vymedzený ulicami Hodžova a Sládkovičova) - objekty č. 9-18
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objcktami 10-17.
Plocha terasy bude vymedzená zhodne s blokom A.

	Ostatné priestory


Bottova ulica
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami č. 3-11... pričom ich šírka bude max. 1,8 m do priestoru ulice od fasády objektu.

Horný val
Letná terasa môže byť umiestnená pred objektom č. 22 po pasáž objektu č. 24, pričom jej šírka bude max. 2 m do priestoru ulice od fasády objektu.

Vurumova ulica
Letná terasa môže byť umiestnená pred objektom č. 2 , pričom jej šírka bude max. 8 m do priestoru ulice od fasády objektu.

Vuiumova ulica
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami č. 10 - 13 , pričom ich šírka bude max. 4 m do priestoru ulice od fasád objektu.

Sládkovičova ulica
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami č. 1 po objekt č. 7, pričom ich šírka bude max. 5 m do priestoru ulice od fasád objektu.

Štúrova ulica
Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami č. 4 - 12, pričom ich šírka bude max. 2 m do priestoru ulice od fasád objektu.

Štôlňa
Letná terasa môže byť umiestnená pred objektom Farské schody č. l (na ulici Stolná), pričom jej šírka bude max. 1,5 m do priestoru ulice od fasády objektu.

	Architektonické zásady


	Pochôdzna plocha

Pochôdznu plochu letnej terasy bude tvoriť drevené pódium s umelým zeleným kobercom. V prípade existencie vývodov stálych technických zariadení v ploche pod pódiom musí byť zabezpečený prístup ku nim.

	Oplotenie letnej terasy

Oplotenie letnej terasy bude prevedené esteticky vo výške max. 80 cm , voľne uložené na drevenom pódiu. Akékoľvek konštrukčné spojenie oplotenia s dlažbou je neprípustné.

	Prekrytie letnej terasy

Letná terasa môže byť prekrytá :
Pred objektami na Mariánskom námestí markízami aplikovanými do plochy terasy - bez zásahu do priľahlého objektu, so sklonom do námestia, s vystužením tak, aby nevznikali previsy. Markízy budú riešené na celú šírku terasy s vyložením do úrovne zelene v žardiníerach resp, na dĺžku terasy tak aby sa nedotýkali zelene v nich. Markízy budú farebne zladené so zariadením a oplotením terasy. Medzi žardinierami môžu byť umiestnené aj slnečníky tak, aby sa nedotýkali zelene v nich. Nie je prípustná reklama na hlavnej ploche markízy, na ostatných priestoroch MPR môže byť prekrytie podľa konkrétnych podmienok slnečníkmi alebo markízami.

	Obsluha letnej terasy

Obsluha letnej terasy bude zabezpečená z objektu, v ktorom je prevádzka umiestnená resp. z obslužných stánkov s výdajným okienkom orientovaným do terasy.

	Dokumentácia pre povoľovanie letných terás

Pre zriadenie každej terasy musí byť spracovaná zjednodušená projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať vymedzenie plochy terasy, typ, rozmiestnenie a farebné riešenie stolov, stoličiek, návrh oplotenia, dreveného pódia, markízy a riešenia a umiestnenia obslužného stánku. Pred povolením umiestnenia letnej terasy musí byť uvedená dokumentácia schválená MsÚ , oddelením ŽP , ÚP a A.

7.    Prevádzkové podmienky
	Letné terasy na Mariánskom námestí budú v prevádzke do 2°° hod. v noci, hudobná produkcia do 22°°hod.

Ostatné letné terasy v MPR budú v prevádzke do 22°° hod.
	Každá terasa musí mať svoju smetnú nádobu

8.   Zakazuje sa
	umiestňovať stoly, stoličky, sudy, prepravky a iný prevádzkový materiál pod arkádami

ponechať sudy alebo iný prevádzkový materiál po zatvorení na noc pod arkádami
	prikladanie stolov a stoličiek mimo plochu terasy
	použitie terasy, konzumácia nápojov atď. po zatváracej hodine
	rušivá hudobná produkcia s dosahom na susedné terasy

Súčasťou tohto nariadenia je :
	grafická príloha č. l - umiestnenie letných terás na Mariánskom námestí

grafická príloha č. 2 - žiadosť o povolenie sezónneho posedenia

Toto nariadenie ruší doteraz platné vydané zmeny nariadenia o letných terasách č. 2/2001 a 1/2002.

Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina

