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Всички собственици в
етажната собственост
в бл. 226,
в бл. 27
в бл. 28 А
ж.к. „Красна поляна”
София

На основание чл. 131 от ЗУТ по реда на § 4 от ДР на ЗУТ
Съобщаваме Ви, че е издадена виза за проучване и проектиране на
детска площадка за деца от 3 до 12 год. в ПИ с идентификатор
68134.1108.45, УПИ I -за ОЖС, кв. 12, м. ж.к. „Красна поляна”, район
„Красна поляна” на основание чл.140, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. чл. 41,
ал. 2 от ЗУТ.
Визата за проектиране се намира в отдел „Устройство на
територията”, ул. „Освобождение” № 25, стая 111 и може да бъде
разгледана от заинтересуваните лица в приемното време: вторник 14-16 ч.,
четвъртък 14-16 ч.
Заинтересуваните лица /или техни пълномощници/ се легитимират с
документ за собственост /и нотариално заверени пълномощни/.
Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ визата може да се обжалва в 14дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез район „Красна
поляна” до Административен съд град София.
Жалбите се подават в два екземпляра в деловодството на район
„Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.
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КОМБИНИРАНА СКИЦА
ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ
на Поземлен имот с идентификатор 68134.1108.45 от кадастрална карта на гр. София, одобрена със ЗАПОВЕД № РД-18-50/02.11.20 И г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
и Действащ план за регулация на ЖК КРАСНА ПОЛЯНА, одобрен със ЗАПОВЕД № РД-50-09-314/08.08.1988г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СОФИЯ;
Административен район КРАСНА ПОЛЯНА
I
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ЗА
ОБЩЕСТВЕН
ЖИЛИЩНО
СТРОИТЕЛСТВ(

Важи за проучване и проектиране на
^Л' ^детска площадка за децз от 3 до 12 г. в ГТ.
идентификатор 68134.1108.45, УПИ I, кв. 12,
м. ж.к. „Красна поляна"7 в съответствие с
^
указаните в червен цвят размери на
основание ПУП, одобрен със заповед №РД50-09-314/08.08.1988 год. на Гл. арх. на
София, и чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с /I
41, ал. 2 от ЗУТ.
Да се изпълнят разпоредбите на чл. 19, /|
ал. 5 от ЗУЗСО.
С параметри на зона Жк: Пл. 40% макс.,
. 3, Озел. 40% мин.
Визата да се съгласува с „ЧЕЗ България""
АД, „Софийска вода" АД, БТК АД /Vivacom/,
„Топлофикация София'" ЕАД.
Визата да се обяви на заинтересованите
по чл. 131 от ЗУТ.
j

Главен архитект на
р-н „Красна поляна
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К. Петро
M 1 : 1000
По кадастрална карта площта на:
ПИ с идентификатор 68134.1108.45 е 9932 кв.м, допуск 80 кв.м *

ЛЕГЕНДА:
------ Действащ план за регулация
Кадастрална карта

По графични данни площта на:
УПИ I - ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, кв. 12 от
действащ план за регулация е 9927 кв.м
Забележка:
1. Графичната част на скицата е изготвена по наличните данни в поддържаната от дружеството информационна система на кадастралните и регулационни планове на
СО и допълнително обработени данни съгласно техническите архиви на НАГ на СО.
2. Данните от кадастрална карта са получени от информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с писмо с изх.№ 201160 от 07.11.2017г. на
СГКК- София, предоставени на "ГИС- София” ЕООД с писмо изх. № САГ17-КД00-1775-/1/ от 14.11.2017г. от Дирекция "Териториално планиране” към НАГ на СО
* Допуск е допустимата разлика при повторно определяне на площта на поземления имот, съгласно чл. 19 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на КККР
Скицата не може да служи за снабдяване с нотариален акт.
Изготвил:
"Географска информационна система - София" ЕООД,
в качеството на правоспособно лице по ЗКИР.
Заповед за вписване №1129/31.10.2001г. на
изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра
ЕИК 000656403
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