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Pastabos:

- Karjere eismas vyks karjero vidaus keliais, kurių
elementai turi atitikti kelių techninio reglamento
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ūkių vidaus kelių
IIIv kategorijos reikalavimus. Minimalus vienos krypties
eismo ir važiuojamosios dalies plotis be kelkraščių sudaro
3,5 m, kelkraščiai - po 1 m, kelio plotis be praplatinimų -
5,5 m. Posūkio spinduliai nereglamentuojami. Kelio
paviršius formuojamas buldozeriu sutankinant naudingojo
klodo sluoksnį. Išilginis kelio nuolydis negali būti didesnis
nei 8 %. Įrengiant laikinus kelius, jų kelkraščiuose turės
būti iškasti 0,3 - 0,4 m gylio paviršinio vandens nuvedimo
kanalėliai;

- Produkcija iš telkinio vartotojams bus išvežama
esamais keliais. Pradžioje iš karjero transportas važiuos
apie 0,4 km ilgio vietinės reikšmės keliu iki Luokės gatvės,
t.y. rajoninio kelio Nr. 2111 Ramučiai-Vidsodis-Luokė.
Bendras vidutinis produkcijos transportavimo atstumas
skaičiavimuose priimamas 30 km. Iš karjero išvažiavę
sunkvežimiai judės tik viešojo naudojimo keliais. Prieš
pradedant eksploatuoti telkinį, 0,4 km ilgio vietinės
reikšmės III kategorijos kelio danga nuo karjero iki
sankryžos su rajoniniu keliu bus sustiprinta žvyro
sluoksniu;

- III  kategorijos vietinės reikšmės kelių projektinis
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas vadovaujantis
KTR 1:01:2008 iki 500 automobilių per parą, V kategorijos
rajoninių kelių su asfalto danga - iki 3000 automobilių per
parą (iki 1000, kai yra žvyro danga);

- Naudojimo plano organizatorius privalo pastoviai
vykdyti žvyruotos kelio dangos būklės priežiūrą, esant
poreikiui ir sustiprinti važiuojamosios dalies pagrindą. O
sausros metu jaučiant dulkėtumą, numatyti žvyro dangos
laistymą.

Rajoninis kelias Nr. 2111
Ramučiai-Vidsodis-Luokė.
Kategorija - V

Vietinės reikšmės kelias.
Kategorija - III

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Planuojamos teritorijos riba apima žemės sklypą: kad. Nr.
5474/0003:595

Žemės sklypo kadastrinis numeris
Detaliai išžvalgyti žvyro/smėlio ištekliai

UAB „Xlita“ planuojamas naudoti plotas (9,7 ha)

Planuojamas žaliavos išvežimo kelias ir kryptis
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Žemės sklypo riba

ETAPAS:

STADIJA:
Leidimo tirti žemės

gelmes Nr. 82

Mastelis

OBJEKTAS:
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PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

PLANAVIMO RENGĖJAS:
UAB „GJ MAGMA“, įm. k. 121428749,
Vaidevučio g.18, LT- 08402,Vilnius,
tel.85-2318178, faks.85-2784455,
el.p.gjmagma@gmail.com

UAB „Xlita“, įm. k. 305838373,
Lygumų g. 57-7, LT-87143 Telšiai, tel.
+370 615 30517, el.p. uabxlita@gmail.com

KELMĖS RAJONO RAMUČIŲ SMĖLIO IR
ŽVYRO TELKINIO NAUDOJIMO PLANAS

SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
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Kaimyninių žemės sklypų ribos (kadastriniai matavimai)
Kaimyninių žemės sklypų ribos (preliminarios ribos)
Keliai (reg. inž. kel.)


