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Informuojame apie rengiamą techninį projektą „Raudondvario seniūnijos Nevėžio
gatvės rekonstrukcija“:
Projektuojamo statinio statybvietės adresas
Statinio naudojimo paskirtis
Teritorijų planavimo dokumento
pavadinimas ir jo patvirtinimo data
Žemės sklypo plano schema M 1:2000
masteliu su išdėstytais esamais ir
projektuojamais statiniais

Nevėžio gatvė Raudondvario k. Raudondvario sen.
Kauno r. sav.
Susisiekimo komunikacija

Planuojama statinio projektavimo ir
statybos pradžia ir pabaiga

Projektavimo pradžia 2013-01-01, pabaiga 2013-08-24
Statybos darbų pradžia priklausys nuo gaunamo
finansavimo Kauno rajono kelių (gatvių) statybos,
rekonstrukcijos ir remonto darbams

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės
adresas

UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, Kaunas

Benas Berkmonas
El. p.: benas.berkmonas@kelprojektas.lt
Tel. 837 20 56 78
Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens,
galinčio teikti informaciją apie Projektą,
arba
vardas, pavardė, el. pašto adresas ir tel. Nr. Rokas Baliūnas
El. p.: rokas.baliunas@krs.lt
Tel. 837 30 55 37
Kauno rajono savivaldybės administracija
Statytojas (juridinio asmens pavadinimas,
Savanorių pr. 371, Kaunas
juridinio asmens buveinės adresas, tel. Nr.);
Tel. 837 30 55 37
Informacija apie atsakingos institucijos
teisės aktų nustatyta tvarka priimtą
sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla,
atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų
Planuojami gatvės rekonstravimo darbai nepatenka į
teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar)
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje
įstatymo 1 ir 2 priedų sąrašus, bei Europos Tarybos
vietoje arba atrankos dėl poveikio aplinkai
direktyvos 85/337/EEC ir jos pataisančios direktyvos
vertinimo, atliekamos Lietuvos Respublikos
97/11/EC 1 ir 2 priedų sąrašus, todėl atlikti poveikio
planuojamos ūkinės veiklos poveikio
vertinimo procedūrų neprivaloma
aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta
tvarka, išvadą, kad planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas
Pasiūlymus dėl projekto galite teikti iki 2013-04-15
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo
El. p.: benas.berkmonas@kelprojektas.lt
susirinkimo teikti pasiūlymus
Projektuotojui dėl Projekto (pvz., raštu, el. arba
El. p.: rokas.baliunas@krs.lt
paštu ir kt.).

PASTABA. Apie viešojo susirinkimo datą ir vietą dėl šio projekto bus informuojama papildomai.

