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There are no translations available.
Sử dụng tạm thời vỉa hè theo nội dung Giấy phép SDTT một phần vỉa hè số
477/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 26/6/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho: Chủ đầu tư (đồng thời là đơn vị sử dụng tạm thời vỉa hè): Công ty CP Đầu tư
Thương mại & Xuất nhập khẩu Hải An
a) Địa chỉ: Số 223 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
b) Điện thoại liên lạc: 0913.242.600; 0988.066.368.
2. Nội dung sử dụng tạm thời vỉa hè:
a) Vị trí sử dụng: Vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp và vỉa hè phía Bắc đường Vương
Thừa Vũ trước Thửa đất số 01, tờ bản đồ số KT 01/01 Khu dân cư An Cư 5, phường Mân Thái,
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
b) Mục đích sử dụng: Lắp đặt hàng rào tôn để thi công khách sạn theo Giấy phép số
1620/GPXD ngày 20/7/2017 do Sở Xây dựng cấp.
c) Diện tích sử dụng: 163,59m2, trong đó:
- Đường Võ Nguyên Giáp 96,33m2:
+ Chiều dài dọc theo vỉa hè trung bình: 32,11 mét;
+ Chiều rộng vuông góc với vỉa hè: 03 mét (phần còn lại dành cho người đi bộ là 06m tính từ
mép ngoài bó vỉa hè).
- Đường Vương Thừa Vũ 67,26m2:
+ Chiều dài dọc theo vỉa hè trung bình: 33,63 mét;
+ Chiều rộng vuông góc với vỉa hè: 02 mét (phần còn lại dành cho người đi bộ là 2,5m tính từ
mép ngoài bó vỉa hè).
3. Thời gian sử dụng: Đến hết ngày 15/8/2019.
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