ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№1224
Взето с Протокол №61 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 26.03.2019г.
Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод
и водопровод и оптична кабелна линия за захранване на имот с идентификатор
11154.231.82, м.”Красови ливади” по КК на землище с.Виноградец
Общинския съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета
на Общината и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение VІ, от протокол №10 от
26.10.2018 г. на ОЕС,

Р Е Ш И:

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУППП /парцеларен план/ за определяне на трасета на електропровод, водопровод
и оптична кабелна линия, за захранване на имот с идентификатор 11154.321.82,
м.”Красови ливади” по КК на землище с.Виноградец
Трасето на електропровода започва от нов ЖБСтълб, монтиран в
междустълбието на стълб №214 и 215 в имот 11154.203.208 (000208–стар),
където е точката на присъединяване. Преминава през имот 11154.203.31
(203031-стар) с НТП – пасище, мера, преминава под имот 11154.231.98 (000098стар) с НТП –местен път, чрез хоризонтално сондиране, чупи на юг и на около
213 м. отново чрез сондиране преминава имот 11154.231.98 (000098-стар) с НТПместен път, продължава на запад и по имот 11154.231.102 (231102-стар) с НТПполски път и имот 11154.231.229 (000229-стар) с НТП – полски път достига до
имот 11154.231.82, който е обект на захранване. Дължината на електропровода
е 735 м. със сервитут 1,0 м. от двете страни.
Трасето на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод
(хидрант) ПЕВП тръби Ф90 в регулацията на с.Виноградец. Продължава на юг по
имот (000098-стар) с НТП –местен път и на около 58 м. продължава по трасето
на водопровода до захранващия имот. Дължината на водопровода е около 779
м със сервитут по 0,60 м. от двете страни плюс диаметъра му.

Трасето на оптичната кабелна линия е в един изкоп с трасето на
водопровода. Дължината на оптичния кабел е 779 м.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Решението се съобщава чрез
обнародване в „Държавен вестник”.
3. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Решението подлежи на
обжалване пред Административен съд - гр.Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет на община Септември в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник”
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