Savitarnos autoplovyklos, automatinės degalinės naujos statybos ir pastato - sandėlio 2Flp
rekonstravimas į maitinimo paskirties pastatą, Plungės r. sav., Babrungo sen., Pakerų k., Rietavo g.
109, statybos projektas
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS
VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Viešasis susirinkimas įvyko 2020-10-09, 16:00 val.
Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babiungo k., Platelių g. 21 (Babrungo seniūnijoje).
Susirinkimo adresas: Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babrungo k., Platelių g. 21
Susirinkimo pirmininkas: Vytautas Martinonis
Susirinkimo sekretorius: Erikas Uščinas
Susirinkimo pradžia: 2020 m. spalio mėn. 09 d., 16.00 val.
Susirin1:<lmo pabaiga: 2020 m. spalio mėn. 09 d., 17.00 val.
Susirinkimo dalyviai: sąrašas pridedamas.
Susirinkimo tikslas: Pristatyti savitarnos autoplovyklos, automatinės degalinės naujos statybos ir pastato sandėlio 2Flp rekonstravimas į maitinimo paskirties pastatą, Plungės r. sav., Babrungo sen., Pakerų k.,
Rietavo g. 109, statybos projektas projektinius pasiūlymus.
Susirinkimo eiga:
Apie viešo susirinkimo laiką ir vietą buvo skelbta savivaldybės interneto svetainėje, projektiniai
pasiūlymai (statinių projektų viešinimas) skelbimų skiltyje 2020-09-21 ir skelbime pastatytame Plungės r.
sav., Babrungo sen., Pakerų k., Rietavo g. 109 (skelbimas buvo pastatytas nuo 2020-09-21 iki 2020-10-09).
Susirinkimo metu buvo daromas garso įrašas.
Dalyv aujantiems susirinkime pristatyti projektiniai pasiūlymai. (dalyvių sąrašas pridedamas)
Susirinkime dalyvavę gretimų sklypų savininkai domėjosi dėl projektuojamame sklype esančio
servitutinio pravažiavimo konfigūracijos pakeitimo. Po rekonstrukcijos darbų atnaujinat žemės sklypo ribų
planą, esančio servituto ribos bus pakoreguotos pagal naujai įrengtą infrastruktūrą, bei naujai įrengtas įvažas
į projektuojamą sklypą (įvažų vietos patikslintos pagal anksčiau parengtą Rietavo gatvės rekonstrukcijos
projektą). Statytojo ir gretimų sklypų savininkų bendru sutarimu buvo nuspręsta po rekonstrukcijos esamą
pravažiavimo servitutą išplatinti į nemažesnį nei 4,50 m pločio. Servitutinis pravažiavimas po rekonstravimo
darbų išliks su kietomis dangomis. Pagal projektinių pasiūlymų sprendinius servitutinis pravažiavimas
numatytas dviejų kry pčių. ,Dėl servituto išplatinimo nuspręsta esamą pastatą - sandėlį 2Flp visiškai
nugriauti ir naujai statyti maitinimo paskirties pastatą koreguojant jo vietą sklype, bet nekeičiant viešintų
architektūros sprendinių. Tai numatoma daryti atskiru projektu. Dėl šio sprendimo statytojas nusprendė
numatomą statybą skaidyti į du etapus:
l etapas. Nugriauti esamus statinius (pastatą - sandėlį 2Flp ir pastatą - degalinę lHlp) bei naujai
s.tatyti automatinę degalinę ir savitarnos plovyklą.
II etapas. Naujo maitinimo paskirties pastato statyba.
Viešo susirinkimo protok�lo priedai: dalyvių sąrašas.
Susirinkimo pirmininkas
Susirinkimo sekretorius

