РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 59
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 04. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Създаване на постоянен градоустройствен статут за обект:
„Автосервиз”, изграден по отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, находящ се на ул. „П.
Кляшев” № 1, гр. Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с § 17, ал. 2 от ЗУТ и
предвид изложените в предложение с вх. № 10ХІ – 18 от 04. 02. 2010 г. фактически
основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Отказва допускането на процедура по изменение на ПУП с цел създаване на траен
градоустройствен статут за обект: „Автосервиз” на ул. „Пандо Кляшев” № 1, гр.
Пловдив, изграден по отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от
ЗМСМА във връзка с § 17, ал. 2 от ЗУТ и като взе предвид, че обекта не може да
получи траен градоустройствен статут, тъй като не отговаря на нормативните
разпоредби: попада в УПИ І – комплексно застрояване, кв. 30-нов, по плана на кв.
„Въстанически” – север, гр. Пловдив и има издаден акт за частна общинска собственост
№ 979/ 10. 05. 2002 г. и съгласно действащия ПУП – ПЗР, одобрен със Заповеди №№
449, 450/ 15. 06. 1981 г. е предвидено построяването на многоетажен гараж; в сила е
мораториум върху застрояването на устройствените зони, предвидени за комплексно
застрояване, приет с Решение на НС на РБ от 31. 07. 2008 г.(обн. ДВ, бр. 70 от 2008 г.);
съгласно писмо изх. № 08-П-97/ 22. 10. 2008 г. на МРРБ не може да се измени ПУП, т.е.
пълна е забраната за строителство и за не известен период от време, вкл. чрез
невъзможност за изменение на влезлите в сила устройствени планове до приемането на
съответните изменения и допълнения на ЗУТ.
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