ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И
УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ”
До : Антон Михайлов Андонов
гр.Варна, жк”Трошево“ бл.41 вх.А ет.4 ап.10
До: Веселин Атанасов Янакиев
гр.Варна, ул.”арх.Петко Момчилов” № 14 ет.3 ап.12
До: Снежана Иванова Христова
гр.Варна, ул.”Хан Маламир” № 11 ет.4 ап.6

Относно вх.№ АУ 013055 ВН/ 06.02.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че след извършен оглед на място, постъпило възражение от
Величка Христова Точкова срещу процедура по прокарване на временен път до ПИ
10135.2552.2154 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“ е докладвано повторно в Комисия за
определяне на трасе за достъп до имоти в Община Варна по Протокол № 6/
22.06.2018г. и решението по т.6-1 е следното:
„От извършения оглед на място е установено, че в определеното трасе за
временен път в ПИ 2153 попадат декоративни насаждения, отнема се голяма част(над
200 кв.м.) само от един имот, като се нарушава принципа на съразмерност съгласно
чл.6 от АПК. Достъп от северната страна на ПИ 2154 не може да се осигури, тъй като
терена е много стръмен и на границата между имоти 2154 и 2133 има подпорна стена
с височина около 1.5м. Сградата в ПИ 2156 е съборена и имота е разграден. Временен
път може да се прокара като се премине по източната граница на ПИ 2156, след което
се засяга северозападния ъгъл на ПИ 2157.
Допуска започване процедура по прокарване на временен път с ширина
3.50м до ПИ 10135.2552.2154 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“ през ПИ
10135.2552.2156 и ПИ 10135.2552.2157, като трасето мине по-голяма част през ПИ
2156 и в края за да стигне до имот 2154 се засегне част от северозападния ъгъл на ПИ
2157. Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се
изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.2 във
връзка с ал.6 от ЗУТ.»
На основание чл.26, ал.1 от АПК, в 7-дневен срок от публикуване на
настоящото обявление, можете да направите писмено възражение до Община Варна,
Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или
представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.
Приложение: копие от плана с нанесено трасе за временен път.
С уважение, /п/
арх.Десислава Борисова
Директор на Дирекция „АГУП”
Обявлението е публикувано на страницата и на
таблото на Община Варна на 09.07.2018г.
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