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Projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATo SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS IR PASLAUGŲ PASKIRITES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, ATEITIES PL.2U, KAUNE NAUJOS STATYBOS 
PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 
Ateities pl.2U, Kaunas, žemės sklypo unikalus Nr.4400-4664-8304 , kadastrinis numeris 1901/0144:411 Kauno m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
       Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirtis su sandėliavimo patalpomis; paslaugų paskirtis su sandėliavimo patalpomis.
Statinių kategorija: Neypatingas
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono
numeris: 
      MB „AMEBA“ į.k.:304826553, adresas: Gričiupio g.3-9, Kaunas. Kontaktinis asmuo Mantas Kišonas tel.” +37068206266, el.paštas: mantaskisonas@gmail.com
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
      Arch. Mantas Kišonas, el. paštas: mantaskisonas@gmail.com
Projekto vadovas: Žilvinas Radvilavičius At. Nr. A818, 
Statytojas: UAB „ROTUMAS“
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
     Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2021-12-21 darbo dienomis tarp 11-15h susitarus iš anksto, Kauko al. 6-1, Kaunas, mob. tel.: +37068206266 arba Kauno miesto savivaldybės internetinėje
svetainėje (www.kaunas.lt). Informacija teikiama el. paštu: mantaskisonas@gmail.com ir mob. tel.: +37068206266
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 
     Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu, el. paštu adresu mantaskisonas@gmail.com, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo
susirinkimo pabaigos ir jo metu (iki 2021-12-21). Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir
aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 
      Viešas susirinkimas vyks 2021-12-21 15.00 val. Intertnetinio vaizdo transliavimo būdu. Nuoroda į 2021-12-21 15.00 val. Viešo svartymo vaizdo transliavimą: https://meet.google.com/cae-wkob-shy

PV. Žilvinas Radvilavičius At. Nr. A818 
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