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Относно: Сигнал от г-н ) е за „ ...спиране на бетоновози и други камохни на
пътното платно пред строеж наул. „Велчо Ат анасов“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В район „Слатина” -  СО, чрез Вашата платформа, е получен сигнал с вх. № РСЛ22- 

КЦ51-171-(1)/24.11.2022г., подаден до Вас от г-н Г" i, в който той сигнализира за 
заграждане на едното пътно платно от строителите на строеж на ул. „Велчо Атанасов“.

Уведомяваме Ви, че сигналът се отнася за строеж: „Многофамилна жилищна сграда 
с магазин, аптека и подземни гаражи“, находящ се в поземлен имот с индентификатор 
68134.702.9829, УПИ Х1-605,607, кв. 223, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, по плана на гр. 
София на административен адрес ул. „Велчо Атанасов“ № 41-43.

По аналогични сигнали за горепосочения строеж, от служителите по чл. 223, ад. 2 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в район „Слатина” - СО са извършвани 
неколкократни проверки по документи и на място, при които е установено, че за строежа 
са налице одобрени строителни книжа: Одобрен инвестиционен проект, Разрешение за 
строеж № 70/31.03,2022г. и Протокол обр. 2/06.07,2022г. за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

При проверката на място е установено, че строежът е заграден с плътна строителна 
ограда, поставена е информационна табела. При проверката не е установено незаконно 
строителство и нарушение на разпоредбите на ЗУТ. Строежът е започнат и се изпълнява 
законосъобразно.

С настоящето уведомяваме г-н У" , че съгласно чл. 157, ал. 7 от ЗУТ при липса 
на друга техническа възможност части от тротоари, свободни обществени площи, както и 
части от улични платна могат да се използват временно за строителни площадки при 
условия и по ред, определени с Наредба на Общинския съвет и с инвестиционния проект. 
В настоящия случай за строежа е налице съгласуван график за изпълнение на 
ВОД(Временна организация на движението) до 10.01.2023г.

За съжаление все пб-често се налага да изпитваме временно неудобство, свързано с 
изграждането на частни или общински обекти. Още веднъж обръщаме внимание на г-н 
7 1, че строежът се изгражда законосъобразно и че най-вероятно негови настоящи
съседи са имали подобни затргудн©щщ_при изграждането на сградата, в която г-н ) 
понастоящем живее...
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Писмото се издава в 1 /един/ оуцртилкп екземпляр -  за класиране в район „ Слатина“-СО, 
До адресата се изпрагца по ел, поща.
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