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1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave
1.1. Mjesto održavanja javne rasprave
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Gradec, Gradec 134,
10345 Gradec.
1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 20.03.2015. do 03.04.2015., svakog radnog dana u vremenu od 8.00
do 15.00 sati.
1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 24.03.2015. u 11.00 sati u prostorijama Općine Gradec.
1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 03.04.2015.
2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja nacrta plana poslane su na sljedeće adrese:
1. Zagrebačka županija, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72,
Zagreb
2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec
4. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78,
Zagreb
6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
7. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
8. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb
9. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb
10. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb
11. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu,Prisavlje 14,
Zagreb
12. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, Ulica grada
Vukovara 78, Zagreb
13. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb
14. MUP PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova i poslova civilne zaštite; Inspektorat
unutarnjih poslova; Petrinjska 30, Zagreb
15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni odjel Zagreb, Capraška bb, Zagreb
16. Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb
17. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb
18. Hrvatske vode, VGI za slivno područje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
19. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb
20. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Bjelovar, Matošev trg 1, Bjelovar
21. HEP Prijenos, Sektor za tehničku potporu, Odjel za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb
22. HEP, Operater distribucijskog sustava, Gundulićeva 32, Zagreb
23. Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec
24. Plin Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec
25. Plinacro, Savska 88a, Zagreb
26. HT Hrvatske telekomunikacije, Palmotićeva 82, Zagreb
27. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog
plana prihvaćeni
U javnoj raspravi nije bilo prihvaćenih očitovanja, prijedloga i primjedbi.
4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu prihvaćeni ili su djelomično
prihvaćeni:
red.
podnositelj
broj
1 Ministarstvo poljoprivrede
Uprava šumarstva, lovstva
i drvne industrije
KLASA: 350-02/15-01/170
URBROJ: 525-11/0902-152
25. ožujka 2015.

sažetak zahtjeva

1. Zahtjev da se na kartografskom prikazu „1. Korištenje i PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA.
namjena površina“ površina odjela/odsjeka 2 E u g.j.
„Novakuša-Šikava“ označi oznakom Š1 – gospodarska
šuma, umjesto sadašnje oznake P3 – ostala obradiva tla.
Navedeni odsjek je prema podacima Hrvatskih šuma
d.o.o. opisan kao gospodarska šuma hrasta lužnjaka i
velike žutilovke s drhtavim šašem površine 1,52 ha,
starosti 40 godina, uređajni razred sjemenjača poljskog
jasena.
2. Zahtjev da se na kartografskom prikazu „1. Korištenje i
namjena površina“ površina odjela/odsjeka 3 I u g.j.
„Novakuša-Šikava“ označi oznakom Š1 – gospodarska
šuma, umjesto sadašnje oznake I – gospodarska namjena.
Navedeni odsjek je prema podacima Hrvatskih šuma
d.o.o. opisan kao gospodarska šuma hrasta lužnjaka i
običnog graba površine 3 ha, starosti 30 godina, uređajni
razred sjemenjača običnog graba.
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Ministarstvo gospodarstva,
Uprava za energetiku i
rudarstvo
KLASA: 350-01/14-01/29,
URBROJ: 526-04-01-01/115-04
24. ožujka 2015.

odgovor

Predlaže se da se u točki 4.2. izmjeni naziv "potencijalni
istražni prostori mineralnih sirovina", tako da glasi
"potencijalne zone za eksploataciju mineralnih sirovina" jer
"potencijalni istražni prostori" znači da se može odobriti
istraživanje, ali se ne može ishoditi lokacijska dozvola za
eksploatacijsko polje budući da isto nije navedeno u
Prostornom planu koji je dopustio samo istraživanje.

PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO
PRIHVAĆA.
Navedena površina prema važećem
PPUO Gradec nalazi se u obuhvatu
gospodarske zone. Ovim izmjenama
plana u odredbama za provođenje utvrdit
će se zabrana gradnje na navedenoj
čestici i obaveza zadržavanja postojećih
stabala u prostoru.
PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA
Ne može se mijenjati naziv "potencijalni
istražni prostori mineralnih sirovina"
budući da je isti preuzet iz Prostornog
plana Zagrebačke županije, odnosno
plana višeg reda.

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija očitovanja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja koja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe:
a. Očitovanja nadležnih tijela
red.
podnositelj
broj
1 Hrvatska regulatorna
agencija za mrežne
djelatnosti
KLASA: 350-05/14-01/350
URBROJ: 376-10/SV-15-4
(HP)
17. ožujka 2015.
2 Ministarstvo obrane
Uprava za materijalne
resurse
Služba za graditeljstvo i
zaštitu okoliša
KLASA: 350-02/14-01/243
URBROJ: 512M3-02020115-4
23. ožujka 2015.
3 Državna uprava za zaštitu i
spašavanje
Područni ured za zaštitu i
spašavanje Zagreb
KLASA: 350-02/14-01/31
URBROJ: 543-21-01-15-4
25. ožujka 2015.

sažetak zahtjeva

odgovor

Uvidom u dostavljeni prijedlog III. Izmjene i dopune PPUO Gradec za NEMA PRIMJEDBI
javnu raspravu potvrđujemo da na prijedlog nemamo primjedbi.

Obavještavamo vas da na navedenom području obuhvata plana nema NEMA PRIMJEDBI
zahtjeva obrane.
Sukladno navedenom nemamo zahtjeva tijekom izrade navedenog
Plana.

Uvidom II dostavljene materijale utvrdili smo da mjere zaštite i NEMA PRIMJEDBI
spašavanja u odnosu na temeljni plan nisu mijenjane, što je bilo i naše
mišljenje KLASA: 350-02/14-01/31, URBROJ: 543-21-01-14-2, od 27.
listopada 2014. godine.
Slijedom navedenog, nemamo dodatnih prijedloga i zahtjeva jer su mjere
zaštite i spašavanja u prijedlogu plana za javnu raspravu sukladne sa
Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 29/83, 36/85
i 45/86). Suglasnost na nacrt konačnog prijedloga plana nije potrebno
tražiti.
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Dobrodošli u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503
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Informacije o javnim raspravama:
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