,
sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 1901/0013:170,
techninio projekto rengimo metu

e

Unikalus daikto Nr.: 4400-5524-1446;

,

3

1

2

Specialiosios
ir
o naudojimo
os: Aerodromo apsaugos
PASTABOS:
apsaugos zonos (III
1.
Pan
g. 281 ir Pan
g. 281A, Kaune, detaliojo plano zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) , Elektros tin
(toliau - Detalusis planas), sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 1901/0013:170, skyrius, ketvirtasis skirsnis);
Pan
g. 281, Kaune (toliau - Sklypas)) susisiekimo komunikac
d
o koregavimas (pagal LR Aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d.
akymu Nr. D1-8 patvirtintas D
kompleksinio terito
planavimo
dokumen rengimo ta
patvirtinimo VI skyriaus, 6 skirsnio nuostatas
1 Sklypo plotas
ir Lietuvos Respublikos Terito
planavimo atymo 1995 m. gruod o 12
d. Nr. I-1120, 28 straipsnio 8 da ), statybos projekto rengimo etape.
2 U
2. Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai
is
40%
3 Sklypo u
sklypo paskirtis - Kita, naudojimo b das - Komercin
s
0,44
4 S
paskirties ob
teritorijos (K);
atymo tankis - 40% ir
atymo
7,05 m
5
intensyvumas - 0,8; leistinas pasta a
- 8,5-13 m.
sprendiniai:
6
10 %
7
10 vnt.
3. Sklype projektuojant prekybos paskirties pasta su specializuotos vienos
EKSPLIKACIJA
parduo
ir administracin
patalpomis (toliau Pastatas)
o b nyb koreguoti susisiekimo
1 - Projektuojamas prekybos paskirties pastatas
Detaliuoju planu yra numatytas vienas
2
Pikulo
Rengiant
Pastato
atsirado
3
numatyti du
Pikulo
Vienas a avimas
automob
sto
o a
numatytas pagal Deta
plan
antras
a avimas projektuojamas naujas pasikrovimo
ovimo a
4. Sklypo
atymo tankio ir intensyvumo ska avimai po Detaliojo plano
ko
os: Sklypo plotas - 2000
Sklype planuojama statyti
plotas - 796,64
(bendras plotas 885,67
X
Y
sklypo tankis (UT): 796,64
= 0,40 arba
1
6088559.92 494161.22
40%.
Sklypo
intensyvumas (UI): 885,67
2
6088536.58 494192.71
/2000
0,44.
Sklypo
rodikliai po Detaliojo plano
3
6088528.86 494203.11
.
4
6088496.17 494205.65
5. Sklype bus
vietos
5
6088505.74 494180.83
STR 2.06.04:2014
6
6088518.56 494147.56
ir
keliai. Bendrieji
XIII skyriaus 107
punkte. Specializuotos vienos
pastatui - 1 vieta
60
prekybos
ploto.
kad specializuotos vienos
patalpoms (plotas 593,65
reikalinga 10
.
6. Vandentiekio ir buitin nuo
tinklai bus pajungti prie centralizuo tin
statytojo
omis.
7. Projektuoja
pasta
a
nimas reikamais energetiniais, in neriniais
resursais pateikiamas Suvestiniame sklypo in nerin tin
plane.
8. Turi b
ntas in nerinius tinklus eksploatuojan
organizac
patekimas prie
eksploatuoja
in nerin tin
in nerin komunikac
korido
pagal tai reglamentuojan
aktus. Sklype esan
in nerinius tinklus eksploatuoti, tiesti, rekonstruoti vadovaujantis LR
Specia
naudojimo
atymu 2019 m. b
o 6 d. Nr.
X111-2166 (TAR, 2019-12-19, Nr. 20591).
9. Vadovaujantis
rekreacin
paskirties
dyn plo
no
ir
priklauso
dyn no
(plo
nustatymo tvarkos apra
patvirtintu
LR Aplinkos ministro 2007 m. gruod o 21 d. akymu Nr. D1-694 D
a
rekreacin paskirties
dyn plo no
ir priklauso
dyn
no
(plo
nustatymo tvarkos apra o patvirtinimo
paskirties
teritorijoms numatomas a
dinimas ne ma
nis nei 10 % nuo
sklypo ploto.
o projektu
dynams skirtas plotas yra 10 %, ngiant
.
10. Sklype n a susika
ir aplinkai kenksmin med a . Sklype
ir aplinkin
teritorijoje n a ta os ar
o altin . Planuojamas naujas
atymas nepablogins esamos situacijos. Sklypas nepatenka gamybin
ir komunalin ob
sanitarines apsaugos zonas.
11. Numatomi pakeitimai nepa d a ir nesuva o
aktuose garantuoja
ir saugo
asmen
ir
in
labiau negu iki Detaliojo
plano ko
os atlikimo.

Su sprendiniais sutinku:

Projektuojama kieta, sustiprinta danga

UAB "Ingress" direktorius
Giedrius Krivickas
Linas Kurapka
Projektuojama parkavimo vieta
(vardas, pavard

Kval. patv.
dok. Nr.

TPV0038
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Projektuotojas:
.k. 303267132
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