Urbanistički plan uređenja turističke zone Mustafina Klada

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
1. Podatci 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 Velika
Ludina, sv. Mihaela 37.
1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 01.03.2016. do 30.03.2016.
1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 15.03.2016. u 12h u prostorijama Općine Velika
Ludina.
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,
30.03.2016.
2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti
Posebne obavijesti o javnoj raspravi sa pozivom na javno izlaganje prijedloga plana poslane su
slijedećim javnopravnim tijelima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HEP Operator distribucijskog sustava; Elektra Križ; Trg sv. Križa 7; 10314 Križ
HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti; Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10000 Zagreb
Hrvatske vode; VGI za slivno područje Save; Ulica grada Vukovara 220; 10000 Zagreb
Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije; Antuna Cuvaja 16; 44000 Sisak
PU Sisačko Moslavačka; Odjel zaštite od požara; Rimska 19; 44000 Sisak
Državna uprava za zaštitu i spašavanje; područni ured Sisak; Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26; 44000 Sisak
'Moslavina plin' d.o.o.; Trg Kralja Tomislava 10; 44320 Kutina
Komunalno poduzeće 'Moslavina'; Zagrebačka 1; 44320 Kutina
Sisačko moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo; ispostava u Popovači; Trg
grofova Erdodyja 7; 44317 Popovača
10. Zavod za prostorno uređenje Sisačko moslavačke županije; Trg bana Josipa Jelačića 6; 44000 Sisak
11. Mjesni odbor Mustafina Klada, predsjednik Dubravko Petir, Mustafina Klada 24, 44316 Velika Ludina

3. Zahtjevi javnopravnih tijela
Temeljem obavijesti o izradi plana od 08.02.2016. zahtjeve za izradu Plana dostavili su:
1.
2.
3.
4.
5.

Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti dopisom od 11.02.2016.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 11.02.2016.
HEP ODS dopisom od 11.02.2016.
MUP PU Sisačko – moslavačka dopisom od 19.02.2016.
Moslavina d.o.o. dopisom od 19.02.2016.

Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi.
Sukladno stavku 1. članka 101. ZPU javnopravno tijelo koje je dalo zahtjeve za izradu prostornog
plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva. Javnopravnim
tijelima navedenima u točki 2. ovog izvješća 18.02.106. upućena je obavijest o javnoj raspravi.
U toku javne rasprave od pozvanih javnopravna tijela mišljenje su dostavili:
1. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti dopisom od 24.03.2016. kojim se potvrđuje da na
prijedlog plana nemaju primjedbi
Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom
za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u
skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za
izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedogom plana.
4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog
prostornog plana prihvaćeni
1. Stevo Kovač, Mustafina Klada bb, 44316 Velika Ludina
Podnositelj primjedbe je na području planirane turističke zone izgradio nekoliko manjih građevina i
umjetno jezero. Namjera mu je proširiti turističku ponudu novim sadržajima te je u tu svrhu Općina i
1

započela s izradom Plana. Primjedba se odnosi na k.č.br. 1023/17 i 2915 k.o. Ruškovica. Dio tih
čestica zauzelo je već izgrađeno umjetno jezero, te je u svrhu njegovog ozakonjenja planom nužno
akceptirati postojeće stanje. Za postojeće građevine koje su izgrađene u obuhvatu plana
podnositelj primjedbe je podnio zahtjeve za ozakonjenje sukladno posebnom zakonu te predlaže
da se planom akceptira i izvedeno stanje umjetnog jezera.
Primjedba je prihvaćena
Prijedlogom plana o kojem je provedena javna rasprava umjetno jezero planirano je na k.č.br. 1024
i 1400 k.o. Ruškovica. Prihvaćanjem primjedbe proširuje se obuhvat umjetnog jezera na dio k.č.br.
1023/17 i 2915 k.o. Ruškovica te je, sukladno članku 104. ZPU potrebno provesti ponovnu javnu
raspravu. Ponovljena javna rasprava trajat će 8 dana, sukladno stavku 2. članka 104. ZPU.
5. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji
nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni
1. Dubravko Petir, Mustafina Klada 24, 44316 Velika Ludina
Podnositelj je na javnom izlaganju prijedloga plana iznio više primjedbi te se za svaku daje
zasebno obrazloženje.
1.1. Podnositelj je vlasnik k.č.br. 1024/17 te se njegova prva primjedba odnosi na neriješene
vlasničke odnose između njega i Steve Kovača koji je na navedenoj čestici izgradio
umjetno jezero.
Primjedba nije prihvaćena
Podnositelj je u svom izlaganju naveo da u načelu podržava prijedlog uređenja turističke zone, te
se jedino protivi činjenici da investitor nije s njim riješio vlasničke odnose na spornoj čestici. Stoga
se primjedba ne prihvaća jer se urbanističkim planom uređenja ostvaruju prostorno-planski i
zakonski uvjeti za realizaciju kompletnog zahvata izgradnje i uređenja turističke zone. Pojedinačni
vlasnički odnosi rješavat će se odgovarajućim drugim pravnim postupcima za koje je preduvjet
usvajanje plana.
1.2. Podnositelj navodi kako je nasip umjetnog jezera izgrađen unutar inundacijskog pojasa
vodotoka Vrtlinska koji protiče sjeverozapadnim rubom obuhvata.
Primjedba nije prihvaćena
Nasip umjetnog jezera je na manjem dijelu, u duljini od cca 10m, izgrađen na udaljenosti 3m od
ruba korita vodotoka. Obzirom na to da je vodotok Vrtlinska malog protoka ocjenjuje se da je
izvedeno rješenje prihvatljivo sa stajališta održavanja vodotoka. Nadalje, Hrvatske vode, VGO za
srednju i donju Savu, u postupku javne rasprave nisu dale posebne uvjete niti su se na bilo koji
način očitovale o predloženom rješenju te se, slijedom članka 101. ZPU smatra da nemaju
primjedbi.
1.3. Podnositelj navodi kako je nasip umjetnog jezera izgrađen unutar zaštitnog pojasa
nerazvrstane ceste izgrađene na k.č.br. 2915 k.o. Ruškovica.
Primjedba nije prihvaćena
Nasip umjetnog jezera dijelom je izgrađen na čestici javne prometne površine, nerazvrstane ceste
izgrađene na k.č.br. 2915 k.o. Ruškovica. Izgrađeni nasip ni na koji način ne ugrožava sigurnost
prometna na navedenoj prometnici, te se planom predlaže formiranje čestice turističke zone na
dijelu k.č.br. 2915 čime se ostvaruju prostorno-planski i zakonski preduvjeti njene realizacije, a
istovremeno se čestica prometnice formira na način kojim se osigurava njena puna funkcionalnost.
6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani
iz razloga propisanih Zakonom.
U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija očitovanja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrana iz razloga
propisanih Zakonom.
izvješće o javnoj raspravi izradili
za nositelja izrade:

za stručnog izrađivača:

___________________________
Dražen Pavlović

___________________________
Ivan Mucko ovlašteni arhitekt
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Urbanistički plan uređenja turističke zone Mustafina Klada

IZVJEŠĆE O PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI
1. Podatci 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 Velika
Ludina, sv. Mihaela 37. Prijedlog plana je u toku trajanja javne rasprave bio dostupan na mrežnoj
stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na adresi:
http://www.mgipu.hr/doc/Prostorno/Prijedlog-plana-UPU-Mustafina-Klada.pdf

te na mrežnoj stranici Općine Velika Ludina na adresi:
http://www.opcina-vludina.hr/images/rasprave/plan_klada.pdf

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 11.04.2016. do 18.04.2016.
1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 11.04.2016. u 12h u prostorijama Općine Velika
Ludina.
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,
18.04.2016.
2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti
Posebne obavijesti o ponovljenoj javnoj raspravi sa pozivom na javno izlaganje prijedloga plana
poslane su slijedećim javnopravnim tijelima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HEP Operator distribucijskog sustava; Elektra Križ; Trg sv. Križa 7; 10314 Križ
HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti; Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10000 Zagreb
Hrvatske vode; VGI za slivno područje Save; Ulica grada Vukovara 220; 10000 Zagreb
Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije; Antuna Cuvaja 16; 44000 Sisak
PU Sisačko Moslavačka; Odjel zaštite od požara; Rimska 19; 44000 Sisak
Državna uprava za zaštitu i spašavanje; područni ured Sisak; Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26; 44000 Sisak
'Moslavina plin' d.o.o.; Trg Kralja Tomislava 10; 44320 Kutina
Komunalno poduzeće 'Moslavina'; Zagrebačka 1; 44320 Kutina
Sisačko moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo; ispostava u Popovači; Trg
grofova Erdodyja 7; 44317 Popovača
10. Zavod za prostorno uređenje Sisačko moslavačke županije; Trg bana Josipa Jelačića 6; 44000 Sisak
11. Mjesni odbor Mustafina Klada, predsjednik Dubravko Petir, Mustafina Klada 24, 44316 Velika Ludina

3. Zahtjevi javnopravnih tijela
Temeljem obavijesti o izradi plana od 08.02.2016. javnopravna tijela dostavila su zahtjve koji su
priloženi izvješću o javnoj raspravi.
Sukladno stavku 1. članka 101. ZPU javnopravno tijelo koje je dalo zahtjeve za izradu prostornog
plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva. Javnopravnim
tijelima navedenima u točki 2. ovog izvješća 01.04.2016. upućena je obavijest o ponovljenoj javnoj
raspravi.
U toku ponovljene javne rasprave pozvana javnopravna tijela nisu dostavila mišljenja.
Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom
za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u
skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za
izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedogom plana.
4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog
prostornog plana prihvaćeni
U ponovljenoj javnoj raspravi nije bilo očitovanja, prijedloga i primjedbi.
5. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji
nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni
U ponovljenoj javnoj raspravi nije bilo očitovanja, prijedloga i primjedbi.
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6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani
iz razloga propisanih Zakonom.
U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija očitovanja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrana iz razloga
propisanih Zakonom.
izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi izradili
za nositelja izrade:

za stručnog izrađivača:

___________________________
Dražen Pavlović

___________________________
Ivan Mucko ovlašteni arhitekt
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PRILOZI IZVJEŠĆU O JAVNOJ RASPRAVI
Odluka o izradi plana
Poziv za dostavljanje posebnih uvjeta
Potvrde o slanju poziva za dostavljanje posebnih uvjeta
Posebni uvjeti nadležnih tijela
HAKOM
HEP
DUZS
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela
Posebna obavijest o javnoj raspravi za mjesni odbor
Potvrde o slanju posebnih poziva na javnu raspravu
Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Općine
Popis nazočnih na javnom izlaganju prijedloga plana u javnoj raspravi
Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za ponovljenu javnu raspravu
Posebna obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela
Potvrde o slanju posebnih poziva na ponovljenu javnu raspravu nadležnim
javnopravnim tijelima
Posebna obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi za mjesni odbor
Potvrde o slanju posebnog poziva na ponovljenu javnu raspravu mjesnom odboru
Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi u dnevnom tisku
Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU
Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi na mrežnoj stranici Općine
Popis nazočnih na javnom izlaganju prijedloga plana u ponovljenoj javnoj raspravi
Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u ponovljenoj javnoj raspravi
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana

22.07.2015.
08.02.2016.
09.02.2016.
11.02.2016.
11.02.2016.
11.02.2016.
18.02.2016.
18.02.2016.
18.02.2016.
18.02.2016.
20.02.2016.
22.02.2016.
22.02.2016.
15.03.2016.
15.03.2016.
31.03.2016.
01.04.2016.
01.04.2016.
01.04.2016.
01.04.2016.
03.04.2016.
01.04.2016.
01.04.2016.
11.04.2016.
11.04.2016.
19.04.2016.
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Na temelju dlanka 86. Zakona o prostornom uredenju OfN 153/13) te dlanka34. i 35.
Statuta Op6ine Velika Ludina (SluZbene novine Opiine Velika Ludina br. 6109,7lll,2ll3 i
6/14) Opdinsko vijece Opiine Velika Ludina na 20. sjednici odrZanoj[ srpnja 2015. donosi

ODLUKU
o izradi urbanistiikog plana
uredenja turistiike zone Mustafina Klada

ilanak

1.

1. Pravna osnova za dono5enje odluke
Opdina Velika Ludina pristupa izradr Urbanistidkog plana uredenja turistidke zone Mustafina
Klada (dalje u tekstu: UPU) temeljem dlanka 86. Zakona o prostornom uredenju Q\rN 153/13)
(dalje u tekstu ZPU). UPU 6e se izraditi i donijeti u skladu saZPIJ, Pravilnikom o sadrZaju,
mjerilima karlografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu eleborata
prostornih planova OfN 106/98, 39104, 45104 i 163104) te drugim propisima iz podrudja
prostornog uredenja.
ilanak

2.

2.

Obuhvat plana
Prostornim planom uredenja Op6ine Velika Ludina (SluZbene novine Opiine Velika Ludina
br. 9101;3105 311,0; 1,111 i 6114) odredeno ja da UPU obuhvada k.d.br. 1023117 1024 1387
1388 1389 1390 1396 1396 i 1400 k.o. RuSkovica.

3.

Ocjena stanja u obuhvatu plana
U obuhvatu plana na k.d.br. l023ll7 1024 i 1400 izgradene su smje5tajne i pratede gradevine
te je uredeno umjetno jezero. Veii dio obuhvata je neizgraden i neureden i koristi se kao
poljoprivredno zemljiSte.

4.

Ciljevi i programska polazi5ta plana
Cilj izrade plana je definiranje uvjeta gradnje turistidkog naselja i njegovog opremanja
infrastrukturom. Program izgradnje turistidkog naselja obuhvada smje5tajne gradevine i

prate6e sadrLaje sporla

i

rekreacije.

5. Popis potrebnih struinih podloga zaizradu plana
Zaizradu plana nisu potrebne posebne strudne podloge.

6. Naiin pribavljanja struinih rje5enja
Strudna rje5enja izradit 6e strudni izradiva(, plana.

7. Naiin pribavljanja katastarskih

planova potrebnihzaizradu plana
Plan ie se izraditi na katastarskim planovima u digitalnom vektorskom formatu na kojima je
rzraden PPUO dopunj enima topografskim podacima.

8. Popis javnopravnih

tijela odredenih posebnim propisima, koja daju zahtj eye za
izradu prostornog plana iz podruija svog djelokruga, te drugih sudionika, koji 6e
sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat 6e sljedeia javnopravna tijela:
1. HEP Operator distribucijskog sustava; Elektra KriZ;Trg sv. KriZa 7; I03l4KrrZ.
2. HAKOM-Hrvatska agencija za poStu i elektronidke komunikacije; Roberta Frange5a
Mihanovi6a 9; 10000 Zagreb
3. Hrvatske vode; YGI za slivno podrudje Save; Ulica grada Vukovara 220; 10000
Zagreb
Zupanijska uprava za ceste Sisadko moslavadke Zupanije; Antuna Cuvaja 16; 44000
Sisak
5. PU Sisadko Moslavadka; Odjel zaltrte odpoLara; Rimska 19 44000 Sisak
6. DrLavna uprava za zaitttu i spa5avanje; podrudni ured Sisak; Ivana Kukuljevida
Sakcinskog 26; 44000 Sisak
7 . 'Moslavina plin' d.o.o.; Trg Kralja Tomislava 10;' 44320 Kutina
8. Komunalno poduzede 'Moslavina'; Zagrebadka 1; 44320 Kutina
9. Sisadko moslavadka Lupanrja; Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo;
ispostava u Popovadi; Trg grofova ErdodyjaT;44317 Popovada
10. Zavod za prostorno uredenje Sisadko moslavadke Zupanije; Trg bana Josipa Jeladi6a 6;
44000 Sisak

4.

9.

Rokovi zaizrarJt plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i dono5enja plana vrSit ie se u skladu sa dlancima
86. do 1I3.ZPIJ.
Po dono5enju odluke o rzradr plana tzradtva( plana 6e, uz punomoi nositelja izrade, tijelima
drLavne uprave i poduze6ima s javnim ovlastima navedenim u todci 8. ove odluke uputiti
zahtjev da u roku od 30 dana dostave zahtjeve, podatke, planske smjernice i propisane
dokumente za rzr adu plana.

Po isteku ovog roka rzradlad ce rzradrtr prijedlog plana za javnu raspravu i dostaviti ga
nositelju rzrade.
Nositelj izrade ie po primitku prijedloga plana provesti javnu raspravu u rokovima i na nadin
propisan dlancima 94. - 104. ZPU.
Izradiva(, plana i nositelj izrade ie najkasnije 15 dana nakon zavr5etka javne rasprave rzradrti
izvjeSie ojavnoj raspravi i nacft konadnog prijedlogaplana
Nositelj izrade 6e nacrl konadnog prijedloga plana uputiti nadleZnim tijelima radi davanja
mi5ljenja i suglasnosti.
Po dobivanju miSljenja i suglasnosti nadleZnih tijela nositelj rzrade 6e uputiti konadni
prijedlog plana Opiinskom vijeiu na dono5enje, o demu ie uputiti pisanu obavijest
sudionicima javne rasprave s obrazloZenjem o ruzlozima neprihva6anja, odnosno djelomidnog
prihva6anja njihovih prijedloga i primjedbi.

vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno gradenje, tijekom izrade i dono5enja plana
Do usvajanja plana u podrudju njegovog obuhvata odobrenja za gradenje 6e se rzdavati
10. Zabrana i

sukladno vaZecem prostornom planu uredenja opdine.

11.

Izvori financiranja plana

Izrada plana financirat 6e se rz proraduna op6ine Velika Ludina.
12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi

u SluZbenim novinama Opdine

Velika Ludina.

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
OPCINA VELIKA LUDINA
Op6insko vije6e
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A R H I T E KT O N S KI A T E L I E R DE S E T

Vaš broj:
Naš broj:
ZAGREB
Predmet:

za arhitekturu i urbanizam

1512-160208
08.02.2016.
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE MUSTAFINA KLADA
OBAVIJEST O IZRADI PLANA
- dostavlja se

Poštovana gospodo!
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donijelo je 22.07.2015. odluku o izradi urbanističkog plana
uređenja turističke zone Mustafina Klada.
Molimo Vas da nam, u skladu sa člankom 90 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine
153/13), u roku od 15 dana dostavite dostavite zahtjeve za izradu prostornog plana koji nisu sadržani
u informacijskom sustavu.
U prilogu Vam dostavljamo CD sa slijedećim prilozima:
 Odluka o izradi UPU
 nacrt prijedloga UPU
o Obrazloženje plana
o Grafički prikazi:
 Šire područje obuhvata plana u mjerilu 1:5000
 Namjena površina u mjerilu 1:1000
 Planirana infrastruktura u mjerilu 1:1000
 Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000

s poštovanjem
___________________
Ivan Mucko dipl.ing.arh.
Dostavljeno:
1. HEP Operator distribucijskog sustava; Elektra Križ; Trg sv. Križa 7; 10314 Križ
2. HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti; Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10000 Zagreb
3. Hrvatske vode; VGI za slivno područje Save; Ulica grada Vukovara 220; 10000 Zagreb
4. Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije; Antuna Cuvaja 16; 44000 Sisak
5. PU Sisačko Moslavačka; Odjel zaštite od požara; Rimska 19; 44000 Sisak
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; područni ured Sisak; Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26; 44000 Sisak
7. 'Moslavina plin' d.o.o.; Trg Kralja Tomislava 10; 44320 Kutina
8. Komunalno poduzeće 'Moslavina'; Zagrebačka 1; 44320 Kutina
9. Sisačko moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo; ispostava u Popovači; Trg grofova
Erdodyja 7; 44317 Popovača
10. Zavod za prostorno uređenje Sisačko moslavačke županije; Trg bana Josipa Jelačića 6; 44000 Sisak
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Javne rasprave
Javna rasprava o urbanističkom planu uređenja
turističke zone Mustafina Klada
 Objavljeno: Ponedjeljak, 22 Veljača 2016 11:52

 

 Napisao/la Urednik

Poziv za avnu raspravu o urbanističkom planu uređenja turističke zone Mustafina
Klada možete pogledati ili preuzeti ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
Ured načelnika
Klasa : 350-01/16-01/06
Urbroj : 2176/19-01-16-8
Velika Ludina 18.02.2016.
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik
Općine Velika Ludina objavljuje javnu raspravu:
Urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada
Javna rasprava trajat će 30 dana, od 01.03.2016. do 30.03.2016.
U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Velika
Ludina, Sv. Mihaela 37; Velika Ludina; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00
sati.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u zgradi Općine
Velika Ludina 15.03.2016. s početkom u 12.00 sati.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći
način:
 Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi u Općini.
 Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju
15.03.2016.
 Upućivanjem pismenih primjedbi načelniku Općine Velika Ludina, Sv.
Mihaela 37; Velika Ludina. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je
30.03.2016. do 15h.
Općinski načelnik
Dražen Pavlović
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Dobrodošli u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
TRAŽI

ENGLISH

NASLOVNICA

PROSTORNO UREĐENJE
Prostorni planovi
Informacije o javnim raspravama

Informacije o planovima u izradi

NOVOSTI I NAJAVE
O NAMA
GRADITELJSTVO
PROSTORNO UREĐENJE
Prostorni planovi
Informacije o planovima u izradi
Izvješća o javnim raspravama
Prostorni planovi uređenja gradova i
općina
Prostorni planovi županija
Prostorni planovi nacionalnih parkova
i parkova prirode
Radna zajednica AlpeJadran
Download instalacije Pravilnika za
izradu prostornih planova
Sufinanciranje izrade prostornih planova
jedinica lokalne ili područne (regionalne)
samouprave za 2015. godinu
Suglasnosti za obavljanje stručnih
poslova prostornog uređenja
Strane osobe koje obavljaju djelatnost
prostornog uređenja i gradnje u
Republici Hrvatskoj
Propisi iz područja prostornog uređenja
Obrasci upravnih akata iz područja
prostornog uređenja i gradnje
Preporuka za izradu jedinstvenog opisa
zahvata u prostoru za centre za
gospodarenje otpadom i eksploatacijska
polja čvrstih mineralnih sirovina
Međunarodna suradnja
Program URBACT
Program ESPON
Događanja

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i
trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili
više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u
javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana
mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se
najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke
pošte: web@mgipu.hr

Informacije o javnim raspravama:
01.04.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja turističke zone Mustafina Klada, Općina Velika Ludina
Prijedlog plana
01.04.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice
01.04.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar
01.04.2016.  Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok,
Čakovec
31.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o
provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju
Detaljnog plana uređenja središta Križa, Općina Križ
31.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU4 za područje Ivanić Grad,
Donji Šarampov i Jalševac Breški
30.03.2016.  Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja turističke zone 'BI Village', Općina Fažana
30.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o
stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra uz
Kupsku ulicu
30.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Starogradska  Vugrinščak u Samoboru

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

30.03.2016.  Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Izmjenama i
dopunama Urbanističkog plana uređenja GršćicaPrižba, Općina Blato

PROCJENA VRIJEDNOSTI
NEKRETNINA

29.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana
29.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o utvrđivanju stavljanja van
snage Urbanističkog plana uređenja naselja Lazi, Općina Povljana

EU PROGRAMI I FONDOVI

29.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o utvrđivanju stavljanja van
snage Urbanističkog plana uređenja naselja Povljana Jug, Općina
Povljana

PROPISI

29.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o utvrđivanju stavljanja van
snage Detaljnog plana uređenja Povljana  zona Hršćica, Općina Povljana

SAVJETOVANJE SA
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

29.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o utvrđivanju stavljanja van
snage Detaljnog plana uređenja Povljana  zona Dubrovnik, Općina
Povljana

PUBLIKACIJE, PROGRAMI I
STRATEGIJE

23.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar

JAVNA NABAVA I JAVNI POZIVI

23.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina

PRISTUP INFORMACIJAMA

21.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću

ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

21.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Leprovica  jug, Grad Dugo Selo

SLUŽBENI OBRASCI

21.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Antunovac, Grad Virovitica

UPUTE, OBJAŠNJENJA I MIŠLJENJA

Linkovi

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o
javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

30.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja područja 'Šaini' u Novigradu

STANOVANJE

Kontakti

Prenosimo

Informacije o javnim raspravama

ENERGETSKA UČINKOVITOST

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Priopćenja

21.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Bilogora, Grad Virovitica
21.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Jug 2, Grad Virovitica
21.03.2016.  Informacija o javnoj raspravi o prijedlozima IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca, IV. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Ivanca, II. Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja zone užeg centra Ivanca i II. Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja površine sportskorekreacijske namjene „Jezera“ u
Ivancu

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503
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Vijesti - Ludina
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Vijesti - Kultura
Vijesti - Sport
Vijesti - Politika
Vijesti - Ostalo

Objavljeno: Petak, 01 Travanj 2016 13:12
Napisao/la Urednik

Ponovljena javna rasprava o urbanističkom planu uređenja turističke
zone Mustafina Klada. oglas možete pogledati ili preuzeti ovdje
Prijedlog plana možete pogledati ili preuzeti ovdje

Objavljeno: Ponedjeljak, 22 Veljača 2016 11:52
Napisao/la Urednik

Poziv za javnu raspravu o urbanističkom planu uređenja turističke

UČITELJ TJELESNE I
ZDRAVSTVENE KULTURE
M/Ž
STRUČNI/NA UČITELJ/ICA
POZNAVANJA ROBE I
PREHRANE
NASTAVNIK / NASTAVNICA
TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE
UČITELJ/ICA NJEMAČKOG
JEZIKA
VIŠI STRUČNI SURADNIK /
SURADNICA ZA UPRAVNE
POSLOVE U
GRADITELJSTVU
VOZAČ / VOZAČICA
CISTERNE U INDUSTRIJI
RADNIK / RADNICA ZA
RAD NA OPG-U
PRODAVAČ - SERVISER
(M/Ž)
PRODAVAČ/ICA
ZIDAR (M/Ž)

zone Mustafina Klada možete pogledati ili preuzeti ovdje
Prijedlog plana za javnu raspravu možete pogledati ili
preuzeti ovdje

OZIO GALLERY MADE WITH ❤ BY
JOOMLA.IT

19.4.2016. 18:21

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-01/16-01/06
URBROJ: 2176/19-01-16-24
Velika Ludina 01.04.2016.
Na temelju članaka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik
Općine Velika Ludina objavljuje ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada
Ponovljena javna rasprava trajat će 8 dana, od 11.04.2016. do 18.04.2016.
U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Velika
Ludina, Sv. Mihaela 37; Velika Ludina; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00
sati.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u zgradi Općine
Velika Ludina 11.04.2016. s početkom u 12.00 sati.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći
način:
 Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi u Općini.
 Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju
11.04.2016.
 Upućivanjem pismenih primjedbi načelniku Općine Velika Ludina, Sv.
Mihaela 37; Velika Ludina. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je
18.04.2016. do 15h.
Općinski načelnik:
Dražen Pavlović
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EVIDENCIJA POSTUPKA PROVEDBE OCJENE O POTREBI STRATEŠKE
PROCJENE UTJECAJA PLANA NA OKOLIŠ
Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Poziv za dostavljanje mišljenja nadležnih tijela o potrebi strateške procjene
Zahtjev za ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu
Potvrde o slanju poziva za dostavljanje mišljenja o potrebi strateške procjene
Mišljenja o potrebi strateške procjene
Sisačko-moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša
Hrvatske šume
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Hrvatske vode
Ministarstvo poljoprivrede
Odluka načelnika o neprovođenju strateške procjene utjecaja plana na okoliš

11.02.2016.
11.02.2016.
11.02.2016.
11.02.2016.

22.02.2016.
23.02.2016.
23.02.2016.
26.02.2016.
29.02.2016.
24.03.2016.
21.03.2016.

