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Duomenys apie prašymo pateikėją
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas MANTAS MARKEVIČIUS, 38401251265
Ryšio duomenys
El. paštas mantas.markevicius@tec.lt tel. Nėra mob. tel. 886502294 faks. Nėra
 
 
PRAŠAU INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBIŲ
STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
 
Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, Vilnius, J.
Basanavičiaus g. 36
Ryšio duomenys
El. paštas lakd@lakd.lt tel. (85)2329600 mob. tel.  Nėra
 
STATINIŲ DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo
2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,190–6,940 km)
naujos statybos techninis darbo projektas
 
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitų transporto statinių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8840/7001:2
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šilutės r. sav.
Statinio (-ių) statybos metai 0
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų
arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Valstybinės reikšmės keliai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8840/7001:2
Unikalus Nr. 4400-1854-7847
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šilutės r. sav.
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Statinio (-ių) statybos metai 2009
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų
arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
 
Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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(Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)


