LIDHJA NR. 2
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr.
Data e
Rendor rregjistrimit
(1)
të kërkesës
(2)
1
09.07.2015

2

15.07.2015

3

24.07.2015

4

05.08.2015

Objekti (3)

- Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën e monumenteve
të kulturës

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i
kërkesës
(5)

15.07.2015
Përfunduar
- Në shqyrtim të hartës ku paraqitet zona e interesuar
nga projekti, vihet re se brenda kësaj zone janë këto
monumente të kateg. së I-rë:
1. Kalaja e Prezës dhe zona e mbrojtur
2. Pusi me kupolë në qëndër të fshatit Prezë
3. Termat antike në Fshatin Borizanë
4. Kisha e Gjon Pagëzorit dhe zoan e mbrojtur,
Derven
Gjithashtu duhet të kini parasysh nenin 47 të Ligjit
nr. 9048/2003 i ndryshuar;
bashkëlidhur harta me zonën mbrojtëse të Kalasë së
Prezës.
- Kërkesë në lidhje me
27.07.2015
Përfunduar
miratimin e ndryshimit të - Kërkesa juaj bie në kundërshtim me nenin 27 të
projektit të
Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore
rikonstruksionit të banesës të tij, përkatësisht ndërhyrjet në lidhje me objektin në
fjalë mund të bëhën vetëm për rikonstruksionin e
objektit ekzistues sipas projektit të aprovuar nga KKR
me Vendimin nr. 8 dt. 13.02.2013
Kërkesë për Urdhrin e
27.07.2015
Përfunduar
Ministrisë së Kulturës me - Në lidhje ke kërkesën tuaj bashkëlidhur keni:
nr. 35 dt.15.07.2014 për
Urdhrin për shpallje në mbrojtje paraprake; Fragment
shpallje në mbrojtje
të hartës së Qytetit të Tiranës me pozicionin e objektit
paraprake të disa
nr. 7 me kodin V-8; Fotot të objektit.
objekteve të ndodhur në
Rrugën Asim Zeneli nr. 7,
Tiranë
Kërkesë për rikonfirmim
06.08.2015
Përfunduar
statusi monument kulture - Pronat e ndodhur në ZK 8370 nr. Pasurie 9/134,

Tarifa (6)

Nuk ka

Nuk ka

Nuk ka

Nuk ka

në ZK 8370 Rruga Zyber
Preza, Tirane

5

10.08.2015

Kërkesë për
dokumentacion për heqjen
nga lista e monumenteve
të objektit Hotel Tirana
Internacional: kopje e
relacionit mbi argumentin
e specialistëve të IMK;
kopje e procesverbalit të
diskutimit në KSH të
IMK; kopje e Vedimit të
KSH; kopje e
procesverbalit te
diskutimit në KKR
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën e
monumenteve të kulturës
për fillimin e punimeve të
objektit “Kompleks
Hotelerie“ në ZK 3292 me
nr. Pasurie 51/170,
51/167, 51/144, 51/154

6

10.08.2015

7

17.08.2015

Kërkesë për kopje
vendimi nr. 35 dt.
15.07.2014 të KKR

8

31.08.2015

Kërkesë për konfirmim
për status për objektet:
Kompleksi i objekteve të
ndërtuara nga fisi Byku në
lagjen Cërrikë; Shkolla e

9/135, 9/136, 9/139, 9/141, 9/142, 9/532, në Tiranë,
nuk ndodhen objekte me status monument kulture,
zonë historike, zonë arkeologjike, zonë e mbrojtur,
ndërsa prona me nr. 9/475 është shpallur objekt në
mbrojtje paraprake me Urdhrin nr. 1068 dt.16.07.2015
të IMK, sipas nenit 26 të Ligjit 9048/2003, i
ndryshuar.
11.08.2015
Perfunduar
- Bashkëlidhur keni: relacionin e argumentimit për
heqjen nga lista; procesverbalin e mbledhjes së KSH;
procesverbalin e mbledhjes së KKR. Sqarojmë se
KSH nuk është organ vendimmarrës por vetëm
këshillues dhe për këtë nuk del me një vendim në
mbledhjet e zhvilluara në IMK. Orga vendimmarrës
është vetëm KKR.

Nuk ka

12.08.2015
Perfunduar
- Ne zonen ku kërkohet te ndertohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zone
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zone e mbrojtur”.
- Ne zbatim te nenit 48 te Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Ne rast se pas fillimit te punimeve,
zbulohen gjurme ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet te ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durres”.
24.08.2015
Perfunduar
- Bashkëlidhur keni kopje të vendimit të kërkuar

Ka

07.09.2015
- për kompetencë DRKK Gjirokastër.

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Zhapës n ngritur nga
Konstandin Zhapa; Kishën
e Shën Kollit në Cërrikë
Kërkesë për
informacion/konfirmim
mbi monumentet për
pasurinë nr. 1/183 ZK
8150 Rr.Myslym Shyri,
Tiranë

9

26.08.2015

10

16.09.2015

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti për
zonën: Rr. Shën e Premte,
Fsahti Lukovë, Bashkia
Himarë.

11

21.09.2015

- Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti për
zonën
Dhërmi Vlorë, ZK 1481

12

22.09.2015

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti për nr
pasurie 4/67+1-2/1,
4/67+1-2, ZK 8270

26.08.2015
- Ne zonen ku kërkohet te ndertohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zone
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zone e mbrojtur”.
- Ne zbatim te nenit 48 te Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Ne rast se pas fillimit te punimeve,
zbulohen gjurme ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet te ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durres”.
17.09.2015
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet me ZK 2518, nr.
Pasurie 84/3 nuk ndodhen objekte me status
“monument kulture”, “zonë historike”, dhe as
sipërfaqe me status “zonë arkeologjike” apo “zonë e
mbrojtur”.
- Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të punimeve,
zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
22.09.2015
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet me ZK 1481, nuk
ndodhen objekte me status “monument kulture”, “zonë
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zonë
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
- Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të punimeve,
zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
22.09.2015
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet/ rikonstruksion
nuk ndodhen objekte me status “monument kulture”,
“zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zonë

Perfunduar

Ka

Përfunduar

Ka

Perfunduar

Ka

Përfunduar

Ka

arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
- Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të punimeve,
zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
13

30.09.2015

Kërkesë për konfirmim
statusi për pasuinë n.
6/337 ZK 8380, Rruga
Reshit Collaku, Elbasan

05.10.2015
- Kjo pronë është shpallur Monument Kulture
Kategoria e II-të dhe është objket i Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar.
Ndërhyrjet në këtë objekt duhet të kalojnë për
shqyrtim pranë KSH në IMK dhe KKR në MK. Ju
lutemi depozitoni pranë DRKK Durrës 3 kopje të
plota të projektit (materialin grafik, relacion teknik,
preventiv, CD me projektin në format PDF dhe
prezantimin në Poëerpoint).

Përfunduar

Nuk ka

Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

