Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení a podľa § 29 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990
Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. vydáva všeobecne záväzné

NARIADENIE
o záväzných častiach schválenej zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - Vodné dielo

číslo 11/93

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenie

článok 1 

Účel nariadenia

Nariadenie vymedzuje záväzné časti zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina (ďalej len ÚPN-SÚ Žilina) - Vodné dielo schválené Mestským zastupiteľstvom 
dňa ................................ uznesením č. ..................................

Článok 2 

Rozsah platnosti

	Toto nariadenie platí pre časti územia mesta Žilina vymedzené na výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina. Vymedzené územie zasahuje do katastrálnych území Považský Chlmec, Budatín, Žilina, Mojšová Lúčka, Trnové.

Toto nariadenie platí do doby spracovania a schválenia nového aktualizovaného územného plánu sídelného útvaru Žilina.

Článok 3 

Vymedzenie pojmov

	Záväzné regulatívy sú:

	Zásady usporiadania územia

Limity využívania územia, ktorými sa stanovujú medzné hodnoty využitia územia.
	Urbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo tvoria tieto uvedené plochy:

	Územie Vodného diela

Plochy železničnej dopravy 
Plochy cestnej dopravy 
Plochy pešie a cyklistické trasy
	Plochy vyššej občianskej vybavenosti
	Obytné plochy
	Plochy výroby, skladov a zariadení technického vybavenia 
	Plochy športu a rekreácie 
	Plochy izolačnej zelene 
	Plochy verejnej zelene

	Neurbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo tvoria ostatné nezastavané pozemky, ktoré nie sú určené k zastavaniu.


ČASŤ DRUHA

Záväzné regulatívy

Článok 4 

Funkčné usporiadanie

	Funkčné využitie území a plôch je vymedzené na výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo v rozsahu riešených katastrálnych území sídelného útvaru Žilina. Tomuto vymedzeniu musí zodpovedať spôsob užívania území a účel umiestňovaných a povoľovaných stavieb, vrátane ich zmien a zmien v ich užívaní. 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 zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo je možný, pokiaľ nenarušuje verejné záujmy nad prípustnú mieru a nie je dôvod pre opatrenia podľa stavebného zákona.
	Územie Vodného diela predstavujú stavby, zariadenia a plochy zabezpečujúce prevádzkovanie vodohospodárskeho diela. Na tomto území sa nesmú povoľovať žiadne stavby, ktoré nesúvisia s výstavbou Vodného diela.
	Plochy železničnej dopravy sú určené pre zariadenia ŽSR. Na plochách železničnej dopravy sa nesmú povoľovať stavby nesúvisiace s funkciou plôch, okrem líniových stavieb technickej infraštruktúry a dopravy.
	Plochy cestnej dopravy tvoria plochy pozemných komunikácií, plochy dopravných zariadení a statickej dopravy.
	Plochy pešie a cyklistické trasy tvoria plochy a trasy s výlučným alebo nadradeným pohybom peších a cyklistov.
	Plochy vyššej občianskej vybavenosti sú určené pre zariadenia nadokrskového významu, zabezpečujúce potreby väčšej časti mesta.
	Obytné plochy sú určené na bývanie trvalé i dočasné a zariadenia základnej občianskej vybavenosti v potrebnom rozsahu. Na obytných plochách nie sú prípustné objekty a zariadenia s nepriaznivými vplyvmi na kvalitu obytného prostredia (nadmerný hluk, zápach, exhaláty a pod.).
	Plochy výroby, skladov a zariadení technického vybavenia slúžia pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu, skladovanie, stavby a zariadenia pre zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd, zásobovanie elektrickou energiou, plynom a centrálne zásobovanie teplom.
	Plochy športu a rekreácie sú plochy športového areálu celomestského významu a lokality pre dennú rekreáciu pri Vodnom diele, lesoparku Dúbravy a pri biokoridore v meandri Váhu.
	Plochy pre izolačnú zeleň tvoria plochy pozdĺž komunikácií a po obvode výrobných a skladových areálov. Ich úlohou je zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy a výroby na obytné a rekreačné územie.
	Plochy pre verejnú zeleň tvoria plochy v náväznosti na park pri Budatínskom zámku, medzi areálom Sloveny a preložkou št. cesty 1/18, okolo potoka Rosinka a okolo obytnej zóny Novej Mojšovej Lúčky
	V neurbanizovanom území nesmú byť umiestňované a povoľované novostavby s výnimkou pozemných komunikácií a líniových stavieb technického vybavenia. Toto územie zahŕňa poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu.

Článok 5 

Priestorové usporiadanie

	Územie riešené zmenou ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo sa člení na jednotlivé funkčné plochy s príslušnými regulatívami priestorového usporiadania. Jednotlivé funkčné plochy sú znázornené a rozlíšené na výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo v súlade s členením uvedeným v článku 3, odsek 2 a 3 tejto vyhlášky.

Priestorové parametre jednotlivých častí Vodného diela Žilina, železnice a dopravných zariadení, musia vychádzať zo zásad nenarúšania princípov hmotovo - priestorového, krajinárskeho, panoramatického a siluetárneho dotvárania mestského prostredia Žiliny.
	Zástavba plôch občianskej vybavenosti musí rozvíjať mestský charakter zástavby v centrálnej časti Žiliny a primeraným spôsobom i v ostatných okrajových častiach sídelného útvaru Žilina.
	Obytné územia náhradného presídlenia občanov zo zátopových území Vodného diela (Budatín, Rosinky a Nová Mojšová Lúčka) budú tvorené izolovanými rodinnými domami s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím v sedlovej streche.
	Objekty nových výrobných hál a skladov nesmú presiahnuť existujúcu najvyššiu výškovú hladinu takýchto stavieb v súčasných výrobných a skladových areáloch.
	Na plochách izolačnej zelene nesmú byť umiestňované a povoľované novostavby a zmeny existujúcich stavieb, s výnimkou stavieb dopravy a technickej infraštruktúry. U týchto stavieb je možné povoliť len udržiavacie práce.
	Plochy verejnej zelene musia byť dobudované na princípe kompaktnosti a nezastaviteľnosti s výnimkou realizácie vybavenosti lesoparku Dúbravy.

Článok 6 

Usporiadanie dopravy

Plochy pre železničnú dopravu, vrátane vlečiek, sú nemenné v rozsahu vymedzených plôch podľa výkresu č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo. Severovýchodne od železničnej trate č. 400 musí byť zachovaný koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať.
	V jestvujúcej cestnej sieti budú prevedené tieto zmeny a úpravy:
	Preložka št. cesty 1/18 v úseku križovatka pri Teplárni Žilina - Budatínsky most.

Výstavba diaľničného privádzača v úseku od križovania s preložkou Št. cesty 1/18 po katastrálnu hranicu Teplička.
	Prekategorizovanie št. cesty N/583 v úseku križovatka so št. cestou 1/11 - kat. územie Teplička zo Štátnej cesty II. triedy na účelovú miestnu komunikáciu.
	Úprava trás zberných komunikácií B2 v úseku Kysucká cesta - preložka 1/18 a št. cesty 111/01890 na Rosinkách.
	Úprava miestnych komunikácií pri hydrouzle a Novej Mojšovej Lúčke.
	Dopravné zariadenia uvažovať na plochách podľa výkresu č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo.

Pre odstavovanie motorových vozidiel sú vymedzené plochy parkovísk: Slovena, športový areál, Chemicelulóza, odpočívadlo pri hydrouzle, stanica STK, Hydinárske závody, záhradkárska osada Lúčky l, Nová Mojšová Lúčka, Asanačný podnik.
	Na pozemkoch vymedzených trás dopravných stavieb nesmú byť povoľované a umiestňované novostavby a prístavby jestvujúcich stavieb s výnimkou stavieb technického vybavenia.

Článok 7 

Usporiadanie a limity technického vybavenia

	Stavby a zariadenia technického vybavenia sú dokumentované na výkresoch 2, 3, 4 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo Žilina.

Zásobovanie pitnou vodou lokalít pre presídlenie obyvateľov bude zabezpečené:
	V Novej Mojšovej Lúčke z vodných zdrojov Stráňavy prostredníctvom zásobného potrubia z vodojemu Rosina do vodojemu Nová Mojšová Lúčka.
	Na Rosinkách z jestvujúceho verejného vodovodu.
	V Budatíne z jestvujúceho verejného vodovodu.

	Odkanalizovanie lokalít pre presídlenie obyvateľov bude riešené:

	V Novej Mojšovej Lúčke prostredníctvom kanalizačného zberača popri ľavom brehu Vodného diela a št. ceste 1/18, napojeným do kanalizačného zberača pri Chemicelulóze.

Na Rosinkách vybudovaním časti kanalizačného zberača s dimenziami vyhovujúcimi aj plánovanému odkanalizovaniu Rosiny, Višňového a Trnového, so zaústením na kanalizačný zberač pri Váhu.
	V Budatíne napojením na jestvujúcu zbernú kanalizáciu.
	Prekládku VTL plynovodu DN 300 realizovať popri severovýchodnom okraji št. cesty 1/18.

Zásobovanie plynom lokalít pre presídlenie obyvateľov bude riešené:
	V Novej Mojšovej Lúčke z preloženého VTL plynovodu DN 300 a novej regulačnej stanice.

Na Rosinkách z jestvujúceho NTL plynovodu z regulačnej stanice Vlčince II.
	V Budatíne z jestvujúceho NTL plynovodu.
	Zásobovanie lokalít pre presídlenie elektrickou energiou bude zabezpečené:

	V Novej Mojšovej Lúčke z elektrického vedenia VN č. 130 prostredníctvom VN prípojky napojenej na jestvujúcu VN prípojku pre záhradkovú osadu.

Na Rosinkách z jestvujúceho a plánovaného sekundárneho rozvodu NN.
	V Budatíne z jestvujúceho sekundárneho rozvodu NN.
	Napojenie lokalít pre presídlenie obyvateľov na telekomunikačnú sieť bude riešené:

	V Novej Mojšovej Lúčke prostredníctvom nového kabelu z ATÚ Žilina - Vlčince.

Na Rosinkách napojením na rezervu z ATÚ Žilina - Vlčince ukončenú pod cestným mostom v lokalite Rosinky.
	V Budatíne vybudovaním nového prívodu z Kultúrneho domu v Budatíne.

Článok 8 

Ostatné limity a obmedzenia využitia územia

	Limity pre priemyselné prevádzky budú prehodnotené a navrhnuté v rámci pripravovanej aktualizácie ÚPN-SÚ Žilina.

Pri využívaní územia musia byť dodržané podmienky ochranných pásiem:
	Pamiatkovo chránených území

Vodného diela
	Zariadení železničnej dopravy
	Rozvodov elektrickej energie
	Plynovodov a regulačných staníc
	Hospodárskeho dvora Nová Mojšová Lúčka.
	Ochranné pásma sú zakreslené vo výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo.


Článok 9 

Ochrana prírody, krajiny a územné systémy ekologickej stability

Regionálny systém územnej stability vymedzuje základnú kostru ekologickej stability a stanovuje regulatívy využitia územia z hľadiska využitia ekologicky významných prvkov územia.
Nadregionálny a regionálny územný systém ekologickej stability je vymedzený v samostatnom výkrese schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo.

ČASŤ TRETIA

Plochy pre verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia

Článok 10 

Verejnoprospešné stavby

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené na výkrese č. 5 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo v rozsahu katastrálnych území Považský Chlmec, Budatín, Žilina, Mojšová Lúčka, Trnové, v M 1:5000.
Zoznam verejnoprospešných stavieb:
	Vodné dielo Žilina pozostávajúce hlavne z týchto základných častí:

č.   1  vodná nádrž 
č.   2 hydrouzol 
č.   3 prehĺbenie koryta Váhu 
č.   4 biokoridor 
č.   5 sanácia zosuvných svahov Dubňa
č.   6 sanácia skládok odpadov
č.   7 podzemné tesniace steny
č.   8 rekonštrukcia železničných mostov
č.   9 prekládky inžinierskych sietí
č. 10 plochy pre presídlenie obyvateľov - Nová Mojšová Lúčka, Rosinky, Budatín - z asanovaných   obytných území 
č. 11 náhradné dopravné prepojenie zachovanej časti Mojšovej Lúčky a záhradkových osád na štátnu cestu 1/18 č. 12 pešia lávka do Mojša
č. 13 plochy významných biotopov pozdĺž ľavého brehu nádrže 
č. 14 plochy dennej rekreácie pri vode
b)
č. 15 preložka št. cesty 1/18, výstavba diaľničného privádzača, úprava trás zberných komunikácií B 2 v úseku Kysucká cesta - preložka 1/18 a št. cesty 111/01890 na Rosinkách.
c)
č. 16 izolačná zeleň pozdĺž št. cesty 1/18
č. 17 izolačná zeleň pri areáli Teplárne a Chemicelulózy
	Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb podľa § 108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona, pokiaľ nebude možné riešenie majetkovo - právnych vzťahov dosiahnuť dohodou.


Článok 11 

Asanačné opatrenia

Realizácia navrhnutých verejno-prospešných stavieb si vyžiada nasledovné asanačné opatrenia:
	asanáciu miestnej časti Mojšová Lúčka a Hruštiny v zátopovom území Vodného diela

asanáciu časti rodinných domov v Budatíne v súvislosti s prehĺbením koryta Váhu a sanáciou zosuvov Dubňa
	asanáciu objektov v trase preložky št.  cesty 1/18, diaľničného privádzača a zbernej komunikácie B 2 v úseku Kysucká cesta - št. cesta 1/18.

ČASŤ ŠTVRTÁ

Záverečné ustanovenia 

Článok 12

Dokumentácia zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo je uložená na Útvare hlavného architekta mesta Žilina a na Obvodnom úrade životného prostredia Žilina.
Toto Nariadenie bolo prerokované v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 11. 11. 1993.

Článok 13

Toto Nariadenie nadobúda platnosť dňom 2. 12. 1993.

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





