“PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO - DEGALINĖS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO SAVITARNOS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, ŽALTAKALNIO G. 10 PLUNGĖ, STATYBOS
PROJEKTAS"
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROTOKOLAS

Susirinkimo data: 2019 03 22d.;
Susirinkimo laikas: 17:00- 18:00 val.
Susirinkimo vieta: Plungės rajono savivaldybės patalpose, Vytauto g.12. 419kab.
Susirinkimo pirmininkas: D.I., UAB „Viada LT “ regiono degalinių vadovas.
Susirinkimo sekretorė: U.V. UAB „Rusnė“ architektė.
Objektas: “Paslaugų paskirties pastato – degalinės ir paslaugų paskirties pastato – savitarnos automobilių
plovyklos, Žaltakalnio g.10 Plungė, statybos projektas”
Dalyvavo: Dalyvių sąrašas pridedamas.
Informacija apie numatomus projektuoti statinius ir jų projektinius pasiūlymus
Statytojas: UAB “Viados NT” įm.k. 304740054, Senasis Ukmergės kel.4, Užubaliai, Vilniaus r.;
Projektuojanti organizacija: UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas, tel. (8 37) 320 365, faks.
(8 37) 320 025; el. paštas: rusne@rusne.lt;
Statybos objekto vieta: Žaltakalnio g.10 Plungė;
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6854/0019:29 Plungės m.k.v.
Projektavimo apimtys:
(7.3) Prekybos paskirties pastatas - operatorinė;
(7.4) Paslaugų paskirties pastatas – savitarnos automobilių plovykla;
Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų užduotis suderinta.
Projektiniai pasiūlymai paskelbti Plungės rajono savivaldybės tinklalapyje 2019.03.04d.
Plungės rajono savivaldybės tinklalapyje paskelbtų projektinių pasiūlymų sudėtis:
 Titulinis lapas
 Aiškinamasis raštas
 Sklypo planas
 Planai
 Fasadai
 Vizualizacijos
Iki viešo susirinkimo buvo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas, gauti informaciją, susipažinti
su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78,
Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt. Savivaldybės tinklalapyje ir UAB “Rusnė” patalpose
(Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas).

Viešo susirinkimo darbotvarkė
1. D.I., UAB „Viada LT “ regiono degalinių vadovas pristatė projektinius pasiūlymus.
2. Pasisakė visuomenės atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas).

Iki viešo susirinkimo 17:00 val. pasiūlymų ir pastabų iš visuomenės atstovų dėl rengiamo
projekto gauta:


2019-03-18d. 12:56 val. iš T. K. gautas elektroninis laiškas dėl Žaltakalnio g.10
sklype esančių apsaugos zonų (laiškas pridedamas);

Iki viešo susirinkimo 17:00 val. UAB “Rusnė” atsakymas į visuomenės atstovo elektroninį laišką
dėl rengiamo projekto išsiųstas:


2019-03-22d. 8:58 val. atsakymo raštas Nr. 03/22A išsiųstas elektroniniu paštu T.
K. (raštas pridedamas);

Susirinkimo metu nagrinėti klausimai:
Nagrinėti klausimai

Nutarimai

1

Projektiniuose pasiūlymuose nėra numatytas
iš/įvažiavimas į gretimus sklypus adresu Žaltakalnio g.
8D, 8B ir 8A per projektuojamos degalinės sklype
Žaltakalnio g. 10 esamą tarnaujantį kelio servitutą.

Sprendinius atlikti Techniniame projekte
ir suderinti su Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos.

2

Projekte neaškiai sužymėtos priešgaisrinių atstumų
zonos iki kitų sklypo ribų esamų komercinių ir
gyvenamųjų pastatų.

Išlaikomus riešgaisrinių atstumus
patikslinti rengiamo Techninio projekto
metu.
Parengti gaisrinės saugos dalį rengiamo
Techninio projekto metu.

3

Atsižvelgiant į projektuojamą savitarnos plovyklą,
nėra aplinkos taršos vertinimo.

Parengti aplinkos taršos vertinimą
rengiamo Techninio projekto metu.

Rengiant techninį projektą, bus atsižvelgta į visas viešo susirinkimo metu išsakytas pastabas
Viešo susirinkimo įvertinimo išvada
Viešojo susipažinimo procedūra atlikta. Per valandą nuo nustatytos viešo susirikimo pradžios atvyko
visuomenės atstovai, pretenzijos, pastabos ar pasiūlymai raštu viešo susitikimo metu gauti ir užregistruoti.

Susirinkimo pirmininkas
D. I.

Susirinkimo sekretorė
U.V.

VIEŠO SUSIRINKIMO
DĖL “PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO - DEGALINĖS IR PASLAUGŲ
PASKIRTIES PASTATO - SAVITARNOS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
ŽALTAKALNIO G. 10 PLUNGĖ, STATYBOS PROJEKTAS"
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
UŽSIREGISTRAVUSIŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS
Susirinkimo data: 2019 03 22d.;
Susirinkimo laikas: 17:00- 18:00 val.
Susirinkimo vieta: Plungės rajono savivaldybės patalpose, Vytauto g.12. 419kab.
Objektas: “Paslaugų paskirties pastato – degalinės ir paslaugų paskirties pastato – savitarnos automobilių
plovyklos, Žaltakalnio g.10 Plungė, statybos projektas”

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dalyvaujančio asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto
adresas)
Pasirašantis asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų renkami tam, kad
statytojas ir projektutojas galėtų įgyvendinti teisės aktuose numatytą prievolę
atlikti projektinių pasiūlymo viešinimo procedūras. Šie duomenys bus teikiami tik
statytojo ir projektuotojo atstovams, tiesiogiai dirbantiems su projektiniais
pasiūlymais ir projektavimu, taip pat viešosioms institucijoms, kurioms tokią
informaciją pateikti privalu.
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