ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на
основание Заповед № РПД19-РД09-64/05.06.2019 г. на Кмета на район
„Подуяне” на 12.06.2019г. от 18:30 часа в сградата на читалище
„Възраждане” - ул. „Подуенска” №1 ще бъде представен проект за ПУПИПРЗ и план – схеми за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между
метростанции III-2 и III-5 в границите указани в проекта:
бул. „Владимир Вазов“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Ген. Инзов“ на
юг и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ на север и прилежащи
територии: м. к-с „Ботевградско шосе“, кв.148, УПИ VI -“за закрити
спортни съоръжения”, УПИ V - ”за стадион „Левски“, закрити спортни
съоръже-ния, паркинги и озеленяване“, УПИ XIII - „за закрити спортни
съоръжения“; м. „Левски-зона В“, кв.1, УПИ I1269- “за ЖС”; кв.2, УПИ I“за ЖС и трафопост”, кв.2а, УПИ I “озеленяване”; кв.9, УПИ III- “за
гараж, общ. обсл. и трафопост”, нов кв.9а, УПИ I -“за буферен паркинг”;
нов кв.15а, УПИ I - „за общ. обслужване“, нов УПИ I - “за буферен
паркинг”, кв.15, УПИ II - “за озеленяване”, нов УПИ I - „за
озеленяване”; м. „Левски-зона Г“, кв.24, УПИ X- “за озеленяване”,
кв.24а, УПИ IX - “за църква”, кв.17, УПИ I - “за озеленяване и
инженерна инфраструктура“, нови УПИ I -„за озеленяване” и УПИ VII за озеленяване”.
Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на
районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415. След
представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по
проекта могат да се адресират до Кмета на район „Подуяне“ или по
електронната поща raion@poduiane.info до 26.06.2019 г., вкл.
Становища постъпили след 26.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.
За приключване на общественото обсъждане на 09.07.2019 г.от 18:30ч. в
сградата на читалище „ читалище „Възраждане” - ул. „Подуенска” №1 ще се
проведе заключителна дискусия.

