СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София. ул.“Освобождение^ 25. П.К.1330. тел.02/921 72 10 Факс 02/828 48 83

www.krasnapoliana.com
Изх.№ РКП 18-ВК08-529/ 4 /13.06.2018 год..
ДО
Всички собственици в
етажната собственост
в бл. 26, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
в бл. 24, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
в бл. 23, вх.А, Б, В
в бл. 25, вх.А, Б, В
в бл. 20 а
в бл. 20
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
68134.1108.96, част от УПИ I -за ОЖС, кв. 23, 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.

ГЛ. АРХИТЕКТ
НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
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София 1000, ул. Сердика 5, ЕЖ: Q0Q3SS403, тел: ОЯ S30-7S-25, факс: 02 S3Q-S3-52

на Поземлен имот е идентификатор 6S134.1108.96 от кадастрална карта на гр. София, одобрена със ЗАПОВЕД N° РД-18«50/02.11в2011г<, на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
и Действащ план за регулация на ЖК КРАСНА ПОЛЯНАэодобрен със ЗАПОВЕД N° РД-50-09-314/08.08.1988г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ;
Административен район КРАСНА ПОЛЯНА
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