Planavimo organizatorius: UAB „LITECTUS“
Detaliojo plano adresas: Bruzdeilyno kaimas, Kretingal s seni nija, Klaip dos r. sav.

DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
NUMATANTI PAKEISTI PAGRINDIN

ŽEM S SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRT

KITOS PASKIRTIES ŽEM , NAUDOJIMO B D
POB D
PADALYTI

– VIENBU I

IR DVIBU I

- GYVENAMOSIOS TERITORIJOS,

GYVENAM J

PASTAT

STATYBOS,

SKLYPUS, NUSTATYTI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO
REŽIM

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planavimo organizatorius: UAB „LITECTUS“;
Teritorij

planavimo dokumentas: ŽEM S SKLYPAS KAD. NR. 5528/0004:404; 6,2767 HA.;
BRUZDEILYNO K., KRETINGAL S SEN., KLAIP DOS R. SAV.
DETALUSIS PLANAS

Vadovaujantis teritorij
planavimo duomen
banko išrašu ir ištrauka iš
Klaip dos rajono bendrojo plano sprendiniu planuojama teritorija ir aplinkin s
teritorijos papuola gyvenamosios (ekologinio reguliavimo) paskirties, rekreacin s ir
žem s
kio teritorijas, pagal kurias galima gyvenam j
pastat
statyba.
Vadovaujantis Klaip dos r. sav. teritorijos bendruoju planu patvirtintu 2011-02-24
Tarybos sprendimu Nr. T11-111 planuojama teritorija papuola
U3.1– ekologinio
reguliavimo teritorij . (Šiai kategorijai priskiriamos gamtiniame karkase ir ekologin s apsaugos
zonose esan ios kompaktin s gyvenamosios vietov s, taip pat atskiros sodybos ir sodyb grup s. Šiose
teritorijose vykdomos priemon s, užtikrinan ios gyvenamosios aplinkos ekologin kokyb ir jos
gerinim , bendr aplinkos geoekologinio stabilumo išsaugojim ir palaikym . Saugomi ir ple iami
gyvenam j vietovi ir j artimosios aplinkos želdiniai, gerinama pritaikant rekreacijos reikm ms j
r šin sud tis. Urbanistin pl tra šiose teritorijose reguliuojama Gamtinio karkaso nuostatais,
patvirtintais LR aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. sakymu Nr. D1-624. Paj rio regioninio parko
tvarkymo plane numatytose užstatyti teritorijose rengiant detaliuosius planus žem s kio naudojimo
paskirtis gali b ti kei iama kit paskirt mažaaukš i gyvenam j nam statybai.).

Vadovaujantis Paj rio regioninio parko tvarkymo planu, planuojama teritorija
patenka
parko buferin zon , kurioje galima vienbu i ir dvibu i gyvenam j
nam
statyba. Detaliuoju planu numatomas apželdinimas ne mažiau 50 %
suformuoto gyvenamosios paskirties sklypo ploto. Želdynai padidins gamtinio
karkaso želdyn teritorijas.
Šalia planuojamos teritorijos yra parengt detali j plan , kuriuose numatyta
mažaaukš i gyvenam j pastat statyba.
Planuojama teritorija yra Bruzdeilyno kaime, teritorijoje n ra pastat . Sklypas
ribojasi su esamu vietin s reikšm s keliu, sklypo šiaurine dalimi yra nutiesta
požemin elektros linija. Vadovaujantis Klaip dos r. sav. teritorijos bendrojo plano,
patvirtinto 2011-02-24 Tarybos sprendimu Nr. T11-111, sprendiniais, gyvenamosios
ir kitos paskirties statini statyba galima kompaktiško užstatymo kaimuose ir
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esamose sodybose, taip pat prie ši sodyb esan iuose žem s sklypuose, jeigu yra
gatv (privažiavimo kelias) ir elektros linija – parengus detal j plan . Bruzdeilyno
kaime yra esam ir naujai besikurian i sodyb , parengt detali j plan , kuriuose
numatyta mažaaukš i gyvenam j pastat statyba vadovaujantis Paj rio regioninio
parko tvarkymo planu. Gretimoje planuojamam sklypui aplinkoje Bruzdeilyno kaimas
susilieja su Grabi kaimu, kuris yra ekstensyvaus dispersinio užstatymo ir išsipl t s
naujais gyvenamaisiais kvartalais. Kai kuriems aplinkiniams sklypams yra parengti ir
registruoti, arba jau rengiami detalieji planai, kei iantys paskirt
gyvenam j
teritorij (ži r ti teritorij planavimo duomen banko išraš ). Nauj gyvenam j
nam veiklos neigiam
vizualin poveik galima sumažinti organizacin mis bei
planavimo ir architekt ros priemon mis, suderinant projekto sprendinius su aplinkos
komponent išsaugojimo reikalavimais. Vadovaujantis Klaip dos rajono savivaldyb s
teritorijos bendruoju planu (br žiniu – „Gamtinis kraštovaizdis, ekologin vairov ,
gamtos ir kult ros paveldas”) planuojama teritorija papuola
Europin svarb
turin ius Baltijos paj rio geoekologin s takoskyros pakrantinio ruožo fragmentus,
tod l vadovaujamasi Gamtinio karkaso nuostatais. Pagal LR Gamtinio karkaso
nuostatus patvirtintus 2010 m. liepos 16 d. sakymu Nr. D1-624 numatoma:
gamtinio karkaso teritorijose, kurias bendrieji planai numato urbanizuoti, turi b ti
formuojamos tarpusavyje besijungian ios atskir j želdyn strukt ros, sudaran ios
ne mažiau kaip 50 % teritorijos ploto, turi b ti užtikrinamas ne mažesnio už
nustatytas normas priklausom j želdyn ploto veisimas, vykdomos kitos bendr j
sprendiniais nustatytos kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemon s.
plan
Detaliuoju planu numatomas sklypo dalinimas
sklypus, juose numatant
apželdinim 50 % suformuoto sklypo ploto. Planuojamas sklypas nedarys takos
gamtiniam karkasui ar jo elementams.
Esama žem nauda – žem s kio kult r auginimas. Sklypas ekologiškai ir
parazitologiškai neužterštas. Pagal Klaip dos rajono bendrojo plano „Rekreacijos,
turizmo, gamtos ir kult ros paveldo pl tojimo br žin “ planuojama teritorija
nepatenka
valstyb s saugom
kult ros vertybi
teritorij
apsaugos zonas.
Gamtosauginiu, paminklosauginiu bei urbanistiniu poži riais sklypas n ra
išskirtin je teritorijoje, ta iau idealiai tinkamas d l gero susisiekimo, norintiems
apsigyventi miestui artimose apylink se.
Planuojamas žem s sklypas nepatenka gamybines, komunalinio kio ir kitas
sanitarines apsaugos zonas;
Vadovaujantis Klaip dos r. sav. teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2011-02-24
Tarybos sprendimu Nr. T11-111, „Vietovi
tinklo ir socialin s infrastrukt ros
br žiniu“, „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kult ros paveldo pl tojimo br žiniu“
teritorija šiai dienai yra žem s kio teritorija, kurios resursini areal bendrasis
rekreacinis potencialas mežesnis nei vidutinis.
Vadovaujantis ištrauka iš benrojo plano teritorijos inžinerin s infrastrukt ros ir
susisiekimo br žiniu matome, kad šalia planuojamos teritorijos yra numatomas
skirtomasis dujotiekis.
Teritorijos reglamentai ir planavimo projektiniai pasi lymai
Planuojamoje teritorijoje yra n ra joki pastat ,
j
važiuojama iš esamo
vietin s reikšm s kelio.
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Projekto sprendiniai – dalinant esam žem s kio paskirties žem s sklyp
suformuoti 36 žem s sklypus individualiai statybai, apr pinti juos reikiama
inžinerine infrastrukt ra. Numatyti vandens tiekimo tinklus ir nuotek šalinimo
tinklus. Suprojektuoti patog privažiavim prie projektuojam statini , užtikrinant
ryš su gretimomis gyvenamosiomis teritorijomis.
Užstatymo zonoje numatoma vienbu i arba dvibu i gyvenam j nam su
priklausiniais statyba. Visi pastatai tradicinio t rio, vieno arba dviej aukšt su
mansarda. Nam
kio pastatai vienaukš iai su pastog mis. Garažai gali b ti
blokuojami su gyvenamuoju namu arba su nam
kio pastatu. Gyvenamojo namo
aukštis nuo projektuojamo žem s paviršiaus iki kraigo numatomas iki 8,5 m. Aukštis
skai iuojamas nuo pastato užstatomo ploto žem s paviršiaus nuolydžio vidurkio iki
numatom
statyti statini
apdailos medžiagos
stogo kraigo. Pagrindin s vis
pasirenkamos laisvai (nereglamentuojamos).
Numatytos pastat
vietos apibr žiamos užstatyti leistinu plotu – statini
statybos zona, kurioje gali b ti kei iama naujai projektuojam pastat pad tis.
Gyvenam j
pastat
vandentiekio tinklai pajungiami prie projektuojamos
vandenviet s. Nuotekos nuvedamos projektuojamus biologinius valymo renginius,
išvalytas vanduo iš valymo rengini išleidžiamas planuojam k dr . Perteklinis
vanduo iš k dros numatomas nuvesti Rikin s upel . Atsiradus galimybei pasijungti
centralizuotus tinklus.
Planuojam
žem s sklyp
detaliojo plano inžinerin
dalis, apr pinimo
inžinerin s infrastrukt ros variantai kartu su kitomis gretimomis planuojamomis
teritorijomis bus nagrin jami techniniame projekte.
gyvendinimui planuojamoje teritorijoje
Inžinerin s infrastrukt ros sprendini
ir už planuojamos teritorijos rib
gali b ti sudaromos papildomos sutartys
(kooperuojant l šas). Inžinerini tinkl teritorijose ir j apsaugos zonose draudžiama
renginius
sodinti medžius ir kr mus, nesuderinus su tuos tinklus ir
eksploatuojan iomis mon mis.
Šildymas numatomas individualus (geoterminis, dujomis, elektriniais
prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto kuro katilini ).
Elektros energija - nauj projektuojam gyvenam j nam elektros renginiai
prijungiami prie AB „LESTO" skirstom j elektros tinkl su 190 kW elektros rengini
leistin ja naudoti galia. Prisijungimas numatomas nuo esamos 10 kV kabeli linijos
"L-300-MTP-374" (tranzitu siterpiant
j ) iki numatomos 10/0.4 kV modulin s
tranzitin s transformatorin s. 0,4 kV elektros kabelin linija sklypuose tiesiama ne
mažesniu kaip 0.6 metro atstumu nuo sklypo ribos. Alternatyv s elektros energijos
pajungimo variantai nagrin jami elektros techninio projekto metu nepažeidžiant
tre i j asmen interes .
Privažiavimas planuojam teritorij numatoma patekti nuo magistralinio kelio
Klaip da-Liepoja Nr. A13 esamos nuovažos vietin s reikšm s keli . Nuo esamos
nuovažos iki planuojamo sklypo yra 800 metr . Vietin s reikšm s kelias yra
žvyruotas, kelio plotis 5-6.5 metro. Prie sklyp
privažiavimas kvartalo viduje
numatomas D1-2 klasifikacijos gatve, planuojamas raudon j linij plotis 12 metr .
Su šiomis ribomis detaliuoju planu numatoma infrastrukt ros teritorija sklypuose,
nustatomas kelio servitutas, servitutai tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir
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antžemines komunikacijas (servituto teis savivaldai, jos galiotoms institucijoms,
tinklus eksploatuojan ioms organizacijoms, kitiems fiziniams ar juridiniams
asmenims, vystantiems bendr j susisiekimo ir inžinerin infrastrukt r , projektuoti,
statyti, rengti, eksploatuoti bendrojo naudojimo keli (gatv ), takus, komunalinius
inžinerinius tinklus, kitus kelio (gatv s) infrastrukt ros elementus(ck 4.119, 4.123)).
Servituto teritorij draudžiama tverti tvoromis.
Planuojamas sklypas patenka kurort apsaugos zon tre i j juost - steb jim .
prie tre iosios juostos priskiriamos kitos kurorto arba j supan ios teritorijos, kuriose
draudžiama vykdyti darbus, kurie gali tur ti neigiam poveik gydomiesiems bei
rekreaciniams gamtos ištekliams ir kurorto higieninei b klei. planuojama veikla,
gyvenamojo namo statyba, netur s neigiamo poveikio gydomiesiems bei rekreaciniams
gamtos ištekliams ir kurorto higieninei b klei.
Gaisr gesinimas - gyvenamieji pastatai gaisro gr sm s atžvilgiu priskiriami
P.1.4 grupei. Tarp statini b tina išlaikyti priešgaisrinius atstumus vadovaujantis
Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal ministerijos
projektavimo metu galiojan iais direktoriaus sakymais. Gaisr gesinimui vanduo
numatomas iš planuojamos k dros, prie jos rengiama 12x12 priešgaisrini
automobili apsisukimo aikštel .
Atliekos - susidariusios kio ir buitin s atliekos bus komplektuojamos
konteinerius ir išvežamos buitini atliek s vartyn bei antrini žaliav surinkimo
punktus pagal sutart su specializuotomis mon mis.
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