Mestské zastupiteľstvo v Žiline
na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/I990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb. a zákona č.  229/97 Z.z. vydáva všeobecné záväzné

NARIADENIE
o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - motodrom

č. 2/1998

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenie

Článok l

Účel nariadenia

	Nariadenie vymedzuje záväzné časti zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - motodrom (ďalej len ÚPN-SÚ Žilina- motodrom) schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 23. 4. 1998 uznesením č. 2/1998.


Článok 2

Rozsah platnosti

	Nariadenie o záväzných častiach zmeny ÚPN-SÚ Žilina- motodrom platí pre časť katastrálneho územia Bytčica vymedzeného vo výkresovej časti.

Toto nariadenie platí do doby schválenia nového ÚPN-SÚ Žilina.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

	Záväzné regulatívy sú:

	Zásady usporiadania územia
	Limity územia, ktorými sa stanovujú medzné hodnoty využitia územia. 

	Urbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina - motodrom tvoria tieto funkčné plochy:

	plochy športu

plochy hľadísk
	plochy občianskej vybavenosti
	plochy cestnej dopravy
	plochy pešie
	plochy izolačnej zelene
	plochy odkaliska 
	Neurbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina - motodrom tvoria ostatné nezastavané pozemky v k. ú. Bytčica, ktoré nie sú určené na zastavanie.


ČASŤ DRUHA

Záväzné regulatívy

Článok 4

Funkčné usporiadanie

	Funkčné využitie územia je vymedzené na výkrese č. l schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - motodrom. Tomuto vymedzeniu musí zodpovedať spôsob využitia území a účel umiestňovaných povoľovaných stavieb vrátane ich zmien a zmien v ich využívaní. 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 zmeny ÚPN-SÚ Žilina - motodrom je možný, pokiaľ nenarušuje verejné záujmy nad prípustnú mieru a nie je dôvod pre opatrenia v zmysle stavebného zákona.
	Plochy športu 
Plochy športu sú tvorené traťou motodromu a s ňou súvisiacich zariadení. Zo severnej strany je areál motodromu ohraničený jestvujúcou účelovou spevnenou komunikáciou spájajúcou miestnu časť Bytčica so susediacou obcou Rosina. Z východu tvorí jeho hranicu katastrálna hranica medzi k. ú. Bytčica a k. ú. Rosina.
Z južnej až juhozápadnej strany riešené územie vymedzujú lesnaté, samonáletové a lúčne svahovité plochy lokality Brezová ako i katastrálna hranica s obcou Lietavská Lúčka. Túto hranicu podporí a zvýrazní trasa diaľnice Dl so svojim ochranným pásmom a križovatkou s južným diaľničným privádzačom. Zo západu až severozápadu ohraničuje Motodrom trasa južného diaľničného privádzača.
	Plochy hľadísk

Plochy hľadísk určené pre divákov sa nachádzajú po obvode trate motodromu.
	Plochy občianskej vybavenosti

Plochy občianskej vybavenosti tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii motodromu a sú lokalizované v severozápadnej časti riešeného územia.
	Plochy cestnej dopravy

Plochy cestnej dopravy tvoria plochy južného diaľničného privádzača, zberných a obslužných komunikácii. Plochy statickej dopravy a zastávok MHD.
	Plochy pešie Pešie plochy tvoria plochy s nadradeným pohybom peších.

Plochy izolačnej zelene
Plochy izolačnej zelene tvoria plochy po obvode areálu Motodromu vrátane ochranného pásma južného diaľničného privádzača a ich úlohou je zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy na priľahlé obytné územie.
	Plochy odkaliska

Plochy odkaliska tvorí zložisko popolčeka ako vedľajšieho produktu teplárne na hranici katastrálnych území Bytčice a Rosiny.

Článok 5

Priestorové usporiadanie

	Územie riešené ÚPN-SÚ Žilina - motodrom sa člení na jednotlivé funkčné plochy s príslušnými regulatívami priestorového usporiadania. Jednotlivé funkčné plochy sú znázornené a rozlíšené na výkrese č. l schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - motodrom v súlade s členením uvedeným v článku 3. odseku 2 tohto nariadenia.


Článok 6

Usporiadanie dopravy

	Cestná doprava

V cestnej doprave riešiť dobudovanie založené horadiálno - okružného dopravného systému, napojenie mesta, t. j. základného komunikačného systému na nadradenú komunikačnú sieť, ako aj zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti motorovej dopravy v jej základnom komunikačnom systéme.
	Dobudovanie založeného radiálno - okružného dopravného systému vo vnútornej doprave mesta si vyžaduje realizáciu týchto zmien a úprav:

	Rekonštrukcia spojovacej cesty Bytčica-Rosina do funkčnej triedy B2 a kategórie minimálne S 7,5.
	Rekonštrukciu obslužných komunikácii v zastavanej časti Bytčice reprezentovanými ul. Bystrickou, Chalupkovou ako aj výstavbu novej obslužnej komunikácie trasovanej pozdĺž južnej hranice jestvujúcej zástavby Bytčica.

	Pre napojenie základného komunikačného systému mesta na nadradenú sieť je nutné zabezpečiť vybudovanie distribučnej komunikácie motodromu s jej mimoúrovňovým prepojením na južný diaľničný privádzač v troch bodoch napojenia.
	Pre odstavovanie a parkovanie motorových vozidiel sú vymedzené parkovacie plochy na teréne v rámci areálu motodromu, ktoré sú navrhované v štyroch základných polohách tohoto areálu.

Dobudovať pešie trasy tak ako sú uvedené v sprievodnej správe k zmene ÚPN-SÚ - Žilina - motodrom. Pešie napojenie areálu motodromu s prepojením na systém peších trás mesta Žilina v dvoch hlavných polohách:
	pešia trasa s podchodom pod južným diaľničným privádzačom s prepojením tejto trasy cez navrhované autobusové nástupište do obytnej zóny Bytčice.
	pešia severná trasa vedená čiastočne v súbehu s diaľničným privádzačom smerom k obytnému súboru Solinky a ďalším trasovaním na pešie ťahy tvoriace kostru pešej dopravy mesta Žiliny.

	Obsluhu mesta hromadnou dopravou zabezpečovať v kombinácií trolejbusovej a autobusovej dopravy, pričom trolejbusová doprava bude v najviac zaťažených dopravných koridoroch tvoriť prioritnú a autobusová doprava doplnkovú funkciu v systéme mestskej hromadnej dopravy. Pre účely hromadnej dopravy osôb pri organizovaní podujatí väčšieho rozsahu v rámci areálu motodromu bude využívaná jednak pravidelná linka HD Žilina - Bytčica ako aj kyvadlová doprava, pre ktorej funkciu je nutné v priestore medzi južným diaľničným privádzačom a jestvujúcou zástavbou Bytčice vybudovať autobusové nástupisko.


Článok 7

Usporiadanie a regulatívy technického vybavenia

	Stavby a zariadenia technického vybavenia sú zdokumentované vo výkresovej časti schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina- motodrom.

Zásobovanie vodou motodromu zabezpečiť z prívodného vodovodného vedenia DN 700 a to dvomi tlakovými pásmami. Druhé tlakové pásmo bude vytvorené vybudovaním vodojemu obsahu 50m3 a bude zásobovať sociálne zariadenia v priestoroch voľných tribún.
	Odkanalizovanie motodromu zabezpečiť delenou kanalizáciou. Splaškové vody napojiť na stokovú sieť Bytčice, dažďové zaústiť do recipientu a dažďovej nádrže vybudovanej v rámci stavby južného diaľničného privádzača.
	Plynofikáciu motodromu zabezpečiť rozšírením miestnej plynovodnej siete na báze STL a tlaku 0,4 MPa.
	Zásobovanie areálu motodromu el. energiou zabezpečiť z 22 kV vedenia č. 216 cez novú murovanú transformovňu 630 kVA za predpokladu prepojenia linky č. 216 menej vyťaženou 22 kV linkou č. 130 trasovanou pozdĺž južnej hranice obyt. okrsku Solinky.
	Vykurovanie areálu motodromu bude nutné zabezpečiť centrálnou nízkotlakovou plynovou kotolnou.
	Pre napojenie areálu motodromu na telekomunikačnú sieť je nutné vybudovať telekomunikačný kábel z L. Lúčky s predpokladanou kapacitou 100 liniek.

Článok 8

Ostatné regulatívy a obmedzenia využitia územia

	Ochranné pásma sú zakreslené vo výkresovej časti schválenej zmeny UPN-SU Žilina - motodrom.


ČASŤ TRETIA

Plochy pre verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia

Článok 9

Verejnoprospešné stavby

	Plochy pre verejnoprospešné stavby, riešené v zmene ÚPN-SÚ Žilina - motodrom, sú vymedzené na samostatnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto nariadenia.


ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

	MOTODROM a súvisiace funkcie v riešenom území

Odkalisko

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb podľa paragrafu 108 ods.2 píš. a/ Stavebného zákona, pokiaľ nebude možné riešenie majetko - právnych vzťahov dosiahnuť dohodou.
ČASŤ ŠTVRTÁ

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Dokumentácia zmena ÚPN-SÚ Žilina-motodrom je uložená na útvare hlavného architekta mesta Žilina a na Okresnom úrade odbore životného prostredia.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom 11. 5. 1998.


