
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" № З,

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таН: 1опе<:

З А П О В Е Д

Кричим, ..У.2:>й.-. 2013 г.

На основание чл.195, ал.5, чл.196, ал.З от ЗУТ, във връзка с Констативен протокол
от 04.07.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № РД 15-00-198/04.07.2013 г. на
Кмета на община Кричим,

Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъдат премахнати 2 броя овощни дървета (череши), находящи се на уличното
платно на ул. „Цар Симеон" в непосредствена близост до ПИ с кадастрален
идентификатор 39921.501.641, с административен адрес: ул. „Антонивановци" № 24,
които възпрепятстват извършването на предвидените строително - монтажни работи за
обект: „Реконструкция на ул. „Цар Симеон" от ул. „Г. Бубаров" - ос. т. 194 до бул.
„Родопи" ос.т. 225 - гр. Кричим, област Пловдив".

Горното нареждане да бъде изпълнено в срок до 17.00 часа на 08.07.2013 г.
Изпълнението на настоящата заповед да се извърши със съдействието на

органите на МВР, за което да бъде уведомен Началника на РУП - гр. Стамболийски.
Допуснатото предварително изпълнение на заповедта може да бъде обжалвано

чрез кмета на община Кричим пред Административен съд - Пловдив в 3 /три/ дневен
срок от съобщаването на заповедта, съглрасно чл. 60, ал. 4 от АПК.

На основание чл.196, ал.4 от ЗУТ настоящата заповед следва да се връчи на
Борис Щерев - озеленител при община Кричим и Борис Вълчанов - гл. специалист „С,
СН и ИД", за изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на Началника на РУП - гр. Стамболийски за
сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14-
дневен срок от нейното съобщаване, чрез кмета на община Кричим до
Административен съд - Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

(С .уважение,

АТАНАС
Кмет на о


