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Р Е Ш Е Н И Е

№673

на Столичния общински съвет
от 12Л0.2017 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата
част на Решение № 167/26.03.2015 г. по Протокол № 79, т. 16 на СОС, с
което е одобрен проект за ПУП - План за регулация и застрояване и плансхеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-1", район
„Връбница".
Във връзка с постъпило в Направление „Архитектура и
градоустройство" на Столична община заявление вх. рег.№ САГ16-ГР003870/14.12.2016 г. от „ХОВЕКОМ" ООД, представлявано от управителя
Станимир
Жарков и след извършена служебна проверка по
цитираното решение е констатирана очевидна фактическа грешка.
При одобряването на проекта е допусната очевидна фактическа
грешка в текстовата част на Решение № 167/26.03.2015 г. по Протокол
№79, т. 16 на СОС, като на страница 5 от мотивите и т.4 от диспозитива е
записано погрешно: „От обхвата на одобряване на плана за регулация и
застрояване поради непредставяне на предварителни договори по чл.15
или чл.17 от ЗУТ се изключват : УПИ IV-687, 1688-„за ЖС и магазини",
кв.67а...", вместо : „От обхвата на одобряване на плана за регулация и
застрояване поради непредставяне на предварителни договори по чл.15
или чл.17 от ЗУТ се изключват: УПИ IV-1687, 1688-„за ЖС и магазини",
кв.67а...".
Наличието на очевидна фактическа грешка се установява от
одобрената за територията кадастрална карта. Имотите са отразени вярно в
графичната част на плана.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния
кодекс

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И
РЕШИ:

С ЪВ Е Т

Поправя очевидна фактическа грешка в текстовата част (мотиви и
диспозитив) на Решение № 167/26.03.2015 г. по Протокол № 79, т. 16 на
СОС, като на страница 5 от мотивите и т.4 от диспозитива, следва да се
чете:
„От обхвата на одобряване на плана за регулация и застрояване
поради непредставяне на предварителни договори по чл.15 или чл.17 от
ЗУТ се изключват: УПИ IV-1687, 1688-„за ЖС и магазини", кв. 67а...".
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 167/26.03.2015
г. по Протокол № 79, т.16 на СОС.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столична
община - Направление „Архитектура и градоустройство" (sofia-agk.com) на
основание чл.129, ал.5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 61
от АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК пред
Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в Район „Връбница" и се изпращат в
Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно
обслужване" на Направление „Архитектура и градоустройство" на
Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.10.2017 г., Протокол № 41, точка 14 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ВК08-12526/25.09.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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