Projektinių pasiūlymų bylos aiškinamasis raštas
Statytojas : UAB „ BCO“
Statybos rūšis : nauja statyba
Statinio paskirtis : viešbučių paskirties pastatas ( apartamentų kompleksas) su administracinės paskirties patalpomis.
Statyba bus vykdoma sklypuose Tomo g.26 ir Tomo g.28 ( nuosavybės ir nuomos teisė UAB“ BCO“ ). Dalis žemės
sklypo Tomo g.28 , sudaranti 100kv.m. yra valdoma nuosavybės teise, dalis -319 kv.m. yra nuomojama . Sklypas
Tomo g.26 valdomas nuosavybės teise .
Pagal žemės sklypo nuomos sutartį statyba sklype galima. Tomo g.28 yra esamas garažas ( nuosavybės teisė UAB“
BCO“ ),Un. Nr. 2196-4000-9011, kuris naujos statybos metu ir pagal galiojančio DP sprendinius numatomas griauti.
Viešbučių paskirties pastate 1-mansardiniuose aukštuose numatoma 20 apartamentų ( numerių ) ir 4 administracinės
paskirties patalpos, planuojamos nuo Tomo gatvės. Vienas apartamentas pritaikytas žmonėms su negalia.
Pastato numatoma energinė klasė A+, ugniaatsparumo laipsnis I , gaisro apkrovos kategorija 3. Pastatas blokuojamas
per ugniasienę prie esamo pastato sklype Tomo g. 24. Priešgaisriniai atstumai iki kituose sklypuose esančių statinių
išlaikomi. Iš DP numatytos užstatymo zonos bus iškeliami esami inžineriniai tinklai. Bus gauti sutikimai iš
inžinerinių tinklų savininkų. Tinklų iškėlimo ir prisijungimo sąlygos gaunamos PP stadijoje . Specialieji architektūros
reikalavimai statytojo pageidavimu bus gaunami, po atliktų PP viešinimo procedūrų .
Sklypai patenka į Klaipėdos senoo miesto vietos priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) ribas. Sklype 201705-15 atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai ( tyrimų pažyma pridedama). Tyrimus atliko UAB“ Statybų
archeologija „ . Vadovaujantis atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimu išvada prieš vykdant žemės kasimo darbus
Tomo g. 26,28 sklypuose būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
Sklype Tomo g.28 kertami trys medžiai. Du auga užstatymo zonoje , vienas privažiavimo aikštelėje. Pagal
galiojančius teisės aktus ( LR vyriausybės patvirtintus „Kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ priedo nuostatas nekilnojamojo kultūros vertybių
teritorijoje ir kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose
saugotiniems medžiams priskirtini didesnio kaip 20 cm skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai,
guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai,
šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės. Už kertamus medžius atlyginama teisės
aktų nustatyta tvarka. Kieme įrengiama veja, lapuočių gyvatvorės. Sklypuose numatomas 14% apželdinimas. Už
sklypo ribos tvarkomoje teritorijoje numatoma įrengti veją ir pasodinti 3 vnt. žemaūgių lapuočių medžių.
Automobilių stovėjimo vietų pareikalavimas:
Viešbučių paskirties apartamentams - 2 numeriams 1 vieta -normatyvas 10 vt.
Administracinėms patalpoms -1 vt.25 kv.m. pagrindinio ploto – 6 vietos. Viso 16 vt. Pritaikius 0,5 koeficientą
senamiesčiui – stovėjimo vietų pareikalavimas -8 vt. 5 vietos numatomos įrengti sklype ( tame tarpe 1 vieta skirta
ŽN poreikiams). 3 vietos numatomos už sklypo ribų , pasirašius su Savivaldybę infrastruktūros sutartį . TP stadijoje
bus rengiamas galiojančio DP ( patvirtinto Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 85 , 2000-07-05 )
koregavimas -numatomi statybos ribos, statybos zonos ir susisiekimo sprendinių, bei kelio servituto sklype
panaikinimo sprendiniai . Šie detaliojo plano koregavimo sprendiniai pateikiami jau projektinių pasiūlymų stadijoje.
Pateikiami du teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantai . Įvertinant tai , kad pasikeitė teisės aktai ( skaičiuojamas
sklypo užstatymo tankis, o ne tankumas ) įvertinant pastato konstrukcijų projekcijas -numatomas konsolinis balkonų
įrengimas kieme, maksimalus užstatymo tankis nurodomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir jis yra 61
%, jis nevir6ija DP nustatyto 60% , nes nevertinant konsolinių pastato dalių ir projekcijos į žemės paviršių
maksimalus sklypų užstatymo tankumas yra 55% . Nustatomas preliminarus pastato aukštis nuo vidutinio žemės
paviršiaus. Teisės aktų nuostata dėl pastato aukščio, įvertinant tai, kad DP buvo nurodytas tik pastatų aukštingumas
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2 a. + mansarda. Nurodomas galimas maksimalus sklypo užstatymo intensyvumas. PP pateikti DP koregavimo
sprendiniai apima atitikties DP nagrinėjimą abiejuose sklypuose ir nurodant bendrą sklypų UT ir UI.
Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas A
Išnagrinėjus esamą situaciją, paaiškėjo , kad neatsižvelgiant į numatytus DP sprendinius teritorijoje prie Komercinių
sklypų numatomas požeminės atliekų aikštelės projektavimas . Klaipėdos miesto žemėlapyje užfiksuotos
užkoordinuotos aikštelės ribos. Neaišku tokios vietos požeminei atliekų aikštelei statyti kriterijai: šalia atstatomos
bažnyčios , vargiai išlaikant normatyvinius atstumus iki detaliuoju planu numatyto užstatymo, išsikišant pagal
koordinates į Tomo gatvę. Klausimas, ar ši numatyta vieta buvo suderinta su savivaldybės Architektūros skyriumi.
Pagal galiojantį DP buvo numatomos keleivių išlaipinimo vietos , įrengiant aikštelę palei Pylimo gatvę. Išnagrinėjus
kitus DP planus teritorijoje , bei Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymo projektus , ši aikštelė -18 vt. yra numatyta
automobilių stovėjimui. Didžiojo Vandens g. 27 sklype yra statomas svečių namų pastatas. Pagal galiojančius teisės
aktus nėra išlaikomi normatyviniai atstumai iki šio pastato langų nuo dalies numatytų parkavimo vietų. Variante A
siūloma perkelti numatytą požeminę atliekų aikštelę į šią automobilių aikštelės dalį, o trūkstamas vietas (3 vt. )
įrengti šalia detaliuoju planu numatyto pravažiavimo - įvažiavimo į sklypus Tomo g.28 ir Tomo g. 26. Atstumas tiek
nuo 3 vt. aikštelės tiek nuo požeminių konteinerių aikštelės iki statinių sklypuose Tomog.28 ir Didžiojo vandens
gatvė 27 būtų išlaikomi. Aikštelėje prie Pylimo gatvės, kiek pakoregavus aikštelės pradžios ribas, prisilaikant
galiojančio DP bus išlaikomas 14 vt. skaičius. O prie statomo viešbučio bus numatytas 3 vt. įrengimas, sutvarkant ir
apželdinant prieigas. Pateikiamas ir sklypo plano su tvarkymu už sklypo ribų variantas A. Visi numatyti darbai už
sklypo ribų ( pagal DP sprendinius ) bus vykdomi pasirašius infrastruktūros sutartį su savivaldybe.

Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas B
Klaipėdos m. savivaldybei nesutikus keisti projektuojamos požeminių konteinerių aikštelės vietos teritorijoje,
siūloma palikti aikštelę ( pakoregavus vietą, kad būtų išlaikomi normatyviniai atstumai iki projektuojamų statinio
langų . Tris parkavimo vietas siūloma įrengti aikštelėje šalia Pylimo gatvės , o dalyje aikštelės , kur neišlaikomi
atstumai iki viešbučių paskirties langų sklype Didžiojo vandens g. 27 siūloma įrengti dviračių stovėjimo vietas.
Statytojui ir miestui manome, priimtinesnis būtų siūlomas variantas A. Kažkaip negražu būtų prie atstatomos
bažnyčios projektuoti ir statyti požeminę atliekų aikštelę. Abiem variantais Statytojas UAB“ BCO „ numato įrengti
pėsčiųjų dangas ( 1,5m pločio) prie pastato , pritaikytas ŽN poreikiams. Tomo gatvės dangų įrengimas numatytas
Turgaus g. 24 detaliuoju planu . Nurodyta, kad bažnyčios statytojas įrengs numatytas keleivių išlaipinimo vietas prie
Tomo gatvės ir Tomo gatvės tęsinį.
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