ỦY BAN NHÂN DÂN	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------				-------------------------------------
Số: 134/2002/QĐ-UB			Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Tuyến đường dọc mương 
Liễu Giai (đoạn Núi Trúc – Sơn tây) – Tỷ lệ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô hà Nội;
- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị.
- Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ –TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Ba Đình, tỷ lệ 1/2000;
- Xét đề nghị của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại công văn số 38/QHKT-P2, ngày 17 tháng 9 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH
Điều I:
Phê duyệt chỉ giới tuyến đường dọc mương Liễu Giai (đoạn Núi Trúc – Sơn Tây), tỷ lệ 1/500 (có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà nội lập tháng 3 năm 2002, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận ngày 17 tháng 9 năm 2002, với các nội dung chính như sau:
Địa điểm:
Tuyến đường đi qua các phường Đội Cấn, Kim Mã, quận Ba Đình.
Cấp hạng, tuyến:
2-1. Cấp hạng đường: Đường phân khu vực.
2-2. Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 1045m.
+ Điểm đầu: tại điểm giao với đường Núi Trúc – Đội Cấn
+ Điểm cuối: nối với phố Sơn Tây hiện có. Vị trí tuyến được xác định trên cơ sở hướng tuyến trong điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2-3 Qui mô:
Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang B = 25,0m bao gồm:
4 làn xe cơ giới: 4x3,75m = 15,0m
Vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng: 5,0m
Riêng vỉa hè phía Nam, đoạn giáp phía Tây ngã tư với đường Giang Văn Minh – Đội Cấn theo quy hoạch, được mở rộng để kết hợp làm bãi đỗ xe.
2-4 Các nút giao thông;
- Các điểm giao cắt của các tuyến với các tuyến đường khác đều tổ chức giao bằng.
Điều II:
- Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao hồ sơ và mốc chỉ giới cho UBND quận Ba Đình, UBND các phường Đội Cấn, Kim Mã để quản lý và tổ chức công bố công khai cho các tổ chức, cơ quan và cá nhân biết, thực hiện.
- Chủ tịch UBND quận Ba Đình chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc chỉ giới được bàn giao sau khi cắm, quản lý xây dựng theo đúng chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt; kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.
Điều III: 
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở; Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá; Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Chủ tịch UBND các phường: Đội Cấn, Kim Mã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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