NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa § 2b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)
č. ___/2009
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa určuje názov nových ulíc a mení
názov už existujúcich ulíc v meste Žilina.
Článok 2
Určenie a zmena názvu ulíc
1. Mestské zastupiteľstvo v Žiline mení názov ulice a určuje nový názov ulice v meste Žilina
takto:
a) mení sa vymedzenie ulíc Veľký Diel a Pod hájom - úsek od križovatky s ulicou
Obvodovou po križovatku s ulicou Vysokoškolákov sa stáva ulicou s novým názvom
Na Veľký Diel
b) mení sa vymedzenie ulice Pod hájom, ktorá bude v rozsahu obslužnej komunikácie /odbočka vpravo ku existujúcemu rodinnému domu z ulice Na Veľký Diel v smere
z mestskej časti Solinky /
c) vytvára sa nová ulica Okrová - kolmá na ulicu K vodojemu
d) vytvára sa nová ulica Sivá - vymedzená od križovatky s ulicou Okrová v pokračovaní
pravým odbočením.
2. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
-

grafická príloha č. 1, ktorá vyznačuje zmenu názvu ulíc Veľký Diel a Pod hájom a
určenie názvu ulice „Na Veľký Diel“ uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) tohto
všeobecne záväzného nariadenia,

-

grafická príloha č. 2, ktorá vyznačuje vymedzenie nových ulíc „Okrová“ a „Sivá“
uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. c) a d) tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 3
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline,
dňa______________.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a
nadobúda účinnosť dňom _____________.

Ivan Harman
primátor mesta Žilina

