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Kauno miesto savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO ALĖJA 4, KAUNE, POREIKIO AUTOMOBILIAMS

STATYTI

.................................. Nr. .................

Sprendimo projekto tikslas – pritarti žemės sklypo Vydūno al. 4, Kaune, poreikiui

automobiliams statyti ir pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui prireikus

organizuoti žemės sklypo Vydūno al.4, Kaune, teritorijų planavimo dokumento rengimą žemės

sklypui suformuoti ir numatyti paimti šį žemės sklypą visuomenės poreikiams. 

Vadovaujantis sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, Kaune, rekonstravimo projekto 1.5.2.

Eismo organizavimas dalimi ir atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 reikalavimus, bendras automobilių

vietų poreikis – 1046. Pritaikius Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu

Nr. T-107 (2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-30 redakcija) patvirtintą Kauno miesto

savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus

koeficientus schemą Perkūno al. 5 sklypas patenka į 3-čią zoną (Kauno miesto Žaliakalnio zona),

ir jai taikomas koeficientas yra – 0,75. Vadovaujantis Tarybos sprendimu šis koeficientas

papildomai mažinamas dar 0,25 iki 0,5. Bendras automobilių vietų poreikis atsižvelgiant į Kauno

miesto savivaldybės tarybos sprendimą – 1046 x 0,50 = 523. Rekonstruotas S. Dariaus ir S. Girėno

stadionas talpins 15 000 žiūrovų ir rekonstruota Sporto halė 2 500 žiūrovų, todėl manome, kad

siekiant užtikrinti patogų atvykimą į renginius papildomai reiktų numatyti automobilių statymo

aikštelę adresu Vydūno al. 4.

Teritorijos pasiekiamumas, bei jos lokacija yra labai paranki rekonstruotame S. Dariaus ir

S. Girėno stadione, Kauno sporto halėje vyksiančių renginių aptarnavimui ir svečių transporto

priemonių statymui bei Kauno Ąžuolyno parko lankytojams.

Siekiant padidinti automobilių vietų skaičių aplink rekonstruotą S. Dariaus ir S. Girėno

stadioną, Kauno sporto halę bei Kauno Ąžuolyno parką Transporto ir eismo organizavimo skyrius
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parengė planavimo pasiūlymų schemą Vydūno al. 4, Kaunas. Pagal pridedamą schemą numatoma

papildomai iki 1 950 automobilių stovėjimo vietų.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siekiant užtikrinti Kauno miesto gyventojų viešąjį interesą,

siūlome apsvarstyti detaliojo plano ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo numatant

žemės sklypo adresu Vydūno al. 4 su jame esančiais statiniais paėmimą visuomenės poreikiams

galimybę.

Žemės sklypo adresu Vydūno al. 4, Kaunas plotas 3,3486 ha. Žemės sklype įregistruoti

nekilnojamieji daiktai: pastatas – šiltnamis – paviljonas (užstatytas plotas 1313,00 kv. m.), pastatas

– šiltnamis – paviljonas (užstatytas plotas 438,00 kv. m.), Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai

(tvora, kiemo aikštelė, lauko tualetai – 2 vnt., prausykla, pavėsinė).     

         Rengiant  Tarybos sprendimo projektą specialistų pastabų negauta.

Parengtas Tarybos sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Teisės aktų registre (TAR) neskelbtinas

          PRIDEDAMA. Vydūno al. 4, Kaune, automobilių vietų pasiūlymų schema, 1 lapas.

Skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius

A. Juškauskienė, 20 35 90 ausra.juskauskiene@kaunas.lt
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Transporto ir eismo organizavimo skyrius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO ALĖJA 4, 
KAUNE, POREIKIO AUTOMOBILIAMS 
STATYTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-26 Nr. VT-74

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Transporto ir eismo organizavimo 
skyrius-vedėjas Martynas Matusevičius 2021-01-
26;
Vizavimas: Transporto ir eismo organizavimo 
skyrius-vyriausioji specialistė Aušra 
Juškauskienė 2021-01-26

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

0

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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