REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-01/15-01/08
URBROJ: 238-17-16-70
Kravarsko, 7.12.2016.
Na temelju čl. 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Jedinstveni
upravni odjel Općine Kravarsko, kao nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem izrade II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko izradio je
IZVJEŠĆE
o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, načelnik Općine Kravarsko donio je Zaključak
o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-01/15-01/08,
URBROJ: 238-17-16-53 od 02. studenoga 2016.). Zaključak se nalazi u privitku (Privitak 1.) i sastavni
je dio ovog Izvješća.
Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade objavio je Javnu raspravu o
Prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku - „24 sata“ od 6. studenoga 2016., te na
mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i Općine
Kravarsko (www.kravarsko.hr). Javna rasprava trajala je 15 dana, od 16. - 30. studenoga 2016.
godine. Tekst objave javne rasprave (KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 238-17-16-54 od 3.
Studenoga 2016.), odnosno preslika objavljenog oglasa, i objave na mrežnim stranicama nalaze se u
privitku (Privitak 2.) i sastavni su dio ovog Izvješća.
Sukladno čl. 97 Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavio je i posebnu pisanu obavijest
o javnoj raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili su trebala dati
zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Plana (KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 238-17-16-55 od
03. studenoga 2016.):
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje
otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara
78, Zagreb,
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220k, Zagreb,
5. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulture baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička ul. 49,
Zagreb,
7. Ministarstvo prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, Prisavlje 14, Zagreb,
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i
poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30,
9. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku energetiku i rudarstvo, Ul Grada
Vukovara 78, Zagreb,
10. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ul. Grada
Vukovara 72/V, Zagreb,
11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za
zaštitu i spašavanje, Capraška bb, Zagreb,
12. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Grad Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
Općina Pokupsko, Pokupsko 25a, 10414 Pokupsko
Općina Lekenik, Zagrebačka 44, 44272 Lekenik
Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb,
Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
VG Vodoopskrba d.o.o., Kolodvorska 64, 10410 Velika Gorica
Autoturist Samobor, Dobriše Cesarića 26, 10430 Samobor
Eko Flor Plus , Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje
Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Zagrebačko
prisavlje", Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
22. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb,
23. HEP ODS, Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica, Slavka Kolara 17,10410 Velika Gorica
24. HEP d.d. Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
25. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ispostava Samobor, Služba za gospodarstvo, Trg
kralja Tomislava 5, 10430 Samobor (n/p gospodin Dubravko Tarle).
U privitku dopisa posebne pisane obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima je dostavljen i
digitalni zapis elaborata Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana na CD-u, u pdf formatu.
Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi zajedno sa digitalnim zapisom elaborata Prijedloga II.
izmjena i dopuna Plana, te uz dodatne priloge Tabelarni i Grafički pregled podataka o zemljištu koje je
obuhvaćeno proširivanjem, odnosno smanjivanjem građevinskih područja, također je dostavljena
sljedećim javnopravnim tijelima:
- Dopisom KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 238-17-16-56 od 03. studenoga 2016.:
26. Hrvatske šume, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB, Vladimira Nazora 7,10000 Zagreb,
27. Hrvatske šume, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
- Dopisom KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 238-17-16-57 od 03. studenoga 2016.:
28. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000
Zagreb,
-

Dopisom KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 238-17-16-58 od 03. studenoga 2016.:

29. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima se nalazi u privitku
(Privitak 3.) i sastavni je dio ovog Izvješća.
U razdoblju trajanja javne rasprave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana bio je stavljen na javni uvid u
prostorijama Općine Kravarsko i na mrežnim stranicama Općine Kravarsko.
Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana održano je 18. studenoga 2016. godine u 10,00
sati u Općini Kravarsko, Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1.
Zapisnik s javnog izlaganja i popis prisutnih nalazi se u privitku (Privitak 4.) i sastavni je dio ovog
Izvješća.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana mogli su se izjaviti usmeno na
zapisnik u tijeku javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Kravarsko,
Jedinstveni upravni odjel, 10 413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, zaključno do 30. studenoga
2016. godine.
U roku navedenom u objavi javne rasprave, na adresu nositelja izrade mišljenja, prijedloge i
primjedbe podnijelo je 6 podnositelja.
Na javnom izlaganju nije bilo iznesenih mišljenja, prijedloga i primjedbi što je i evidentirano u zapisniku
s javnog izlaganja.
U nastavku se daje tabelarni pregled mišljenja, prijedloga i primjedbi danih u pisanom obliku u
određenom roku:
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MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI U PISANOM OBLIKU U ODREĐENOM ROKU
1.

PODNOSITELJ:

1.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

1.1.

Odgovor:

Vladimir Bačurina,
Fabijančićeva 126,
10 410 Velika Gorica
Traži se proširenje građevinskog područja naselja na području naselja
Gladovec Kravarski na k.č.br. 1019 i 1020 k.o. Kravarsko. Navedene čestice
su bile građevinsko područje naselja u Prostornom planu grada Zagreba.
Prihvaća se.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

Napomena: K.č.br. 1019 k.o.Kravarsko će se u cijelosti prenamijeniti iz
poljoprivrednog zemljišta (P3) u neizgrađeno uređeno građevinsko područje
naselja kao i dio k.č.br. 1020 k.o.Kravarsko, sveukupne površine 0,28 ha, kako
su i bile određene u prethodno važećem Prostornom planu grada Zagreba.
Za izvršene promjene u zoni “T2” u Gladovcu Kravarskom podnositelj traži
obrazloženje.
Prihvaća se.

1.2.
1.2.

2.

PODNOSITELJ:

2.1.
2.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

3.

PODNOSITELJ:

3.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

3.1.

4.

PODNOSITELJ:

4.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

4.1.

Odgovor:

5.

PODNOSITELJ:

5.1.
5.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

6.

PODNOSITELJ:

Obrazloženje: Promjene vezane za zonu “T2” u Gladovcu Kravarskom su
izvršene zbog usklađenja sa odredbama Prostornog plana Zagrebačke
županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/02, 6/02-ispravak, 8/05, 8/07,
4/10, 10/11, 14/12-pročišćeni tekst, 27/15 i 31/15-pročišćeni tekst) te sa
odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13).
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
KLASA: 350-02/16-01/09
Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb
URBROJ: 543-21-01-16Ksaverska cesta 109,
4
10 000 Zagreb
Zagreb, 16.11.2016.
Nema primjedbi.
Prihvaća se.
Marica Merki
Matice Hrvatske 3
Velika Gorica
Traži se proširenje građevinskog područja na k.č.br. 341 i 342 k.o. Novo Brdo
na kojima je izgrađena stambena i pomoćna zgrada prije 20 godina.
Prihvaća se.
Napomena: Dijelovi navedenih čestica će se prenamijeniti iz poljoprivrednog
zemljišta (P3) u izgrađeno građevinsko područje naselja sveukupne površine
0,05 ha.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb
U kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu prostora, u
legend treba dodati da se navedeni “Zaštićeni dijelovi prirode” odnose na
prirodne vrijednosti koje se štite Odredbama predmetnog Plana ili su
predviđene za zaštitu.
Prihvaća se.
Napomena: U legendi kartografskog prikaza 3.1. Uvjeti za uređenje, korištenje
i zaštitu prostora kao i u kartografskim prikazima građevinskih područja na
kojima je prikazana prirodna baština, naslov: “Zaštićeni dijelovi prirode”,
mijenja se i glasi: “Prirodne vrijednosti predložene za zaštitu”.
Ministarstvo kulture,
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Mesnička 49, 10 000 Zagreb
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko.
Prihvaća se.
Ministarstvo poljoprivrede,
Planinska 2a,
10 000 Zagreb
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6.1.
6.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko.
Prihvaća se.

Sveukupno prema prethodnoj tablici broj podnositelja te broj mišljenja, prijedloga i primjedbi iznosi:

Podnositelji i primjedbe dostavljene
poštom u roku
Podnositelji i primjedbe iz zapisnika s
javnog izlaganja
SVEUKUPNO

BROJ PODNOSITELJA

BROJ PRIMJEDBI

6

7

0

0

6

7

Također, prema istoj tablici proizlazi sljedeće:
1. U javnoj raspravi mišljenja, prijedloge i primjedbe u određenom roku podnijelo je 6
podnositelja, a u zapisniku s javnog izlaganja nije bilo podnositelja.
2. Ukupno je obrađeno 7 mišljenja, prijedloga i primjedbi.
3. Prihvaćeno je svih 7 mišljenja, prijedloga i primjedbi.
Sukladno čl. 103. Zakona o prostornom uređenju, zaključno se daje popis sudionika u javnoj raspravi
čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni. Popisa sudionika čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe
nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni nema obzirom da istih nije bilo.
- Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe su prihvaćeni:

1. Vladimir Bačurina, Fabijančićeva 126, 10 410 Velika Gorica,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb,
Ksaverska cesta 109, 10 000 Zagreb,
3. Marica Merki, Matice Hrvatske 3, Velika Gorica,
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Mesnička 49, 10 000 Zagreb,
6. Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb,

ZAHTJEV OPĆINE KRAVARSKO ZA IZMJENOM PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA

Sukladno prijedlozima Općine Kravarsko također je izvršena dopuna Prijedloga II. Izmjena I dopuna
Plana:
1.

2.

3.

4.

U članku 12. Odredbi za provođenje dodati da se unutar građevinskog područja športske i
rekreacijske namjene sa oznakom R omogućuje gradnja i uređivanje svih vrsta otvorenih i
zatvorenih igrališta sa pratećim sadržajima kao što su tribine, svlačionice, teretane, bazeni,
saune, zdravstveni ugostiteljski, zabavni i trgovački sadržaji te objekti za potrebe mjesne
samouprave.
Članak 13. Odredbi za provođenje izmijeniti na način:
„Iznimno, na području naselja Gornji Hruševec u zoni športsko rekreacijske namjene (R2)
dopušta se izgradnja građevina u funkciji jahačkog kluba i držanja konja uz sljedeće uvjete:
- najveća dozvoljena izgrađenost zone do kg 0,6,
- katnost građevina najviše P+l (uz mogućnost gradnje podruma ili suterena, ovisno o
nagibu terena, te potkrovlja),
- osigurani komunalni priključci elektro i vodoopskrbe te riješen sustav odvodnje,
- potrebna parkirna mjesta osiguravaju se unutar zone,
- u sklopu zone potrebno je urediti pješačke i jahačke staze.“.
U članku 14. Odredbi za provođenje izmijeniti da se na površinama gospodarske namjene
sa oznakom I mogu graditi građevine visine (do vijenca) najviše 7 metara, te u članku 17.
točki 2. također navesti da izgradnja ne smije biti veće visine od prizemlja (cca 7 metara do
vijenca).
U naselju Kravarsko k. č. br.: 758/1, 759/1 i 765 k.o. Kravarsko, izvršiti prenamjenu iz
mješovite, poslovne i javne namijene - izgrađeni dio dijelom u športsko - rekreacijsku
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PRIVITAK 1.: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana

6

PRIVITAK 2.: Objava javne rasprave

Objava javne rasprave u dnevnom tisku “24 sata” od nedjelje, 6.11.2016. godine:
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Objava javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr):
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Objava javne rasprave na mrežnim stranicama Općine Kravarsko (www.kravarsko.hr):
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PRIVITAK 3.: Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi
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PRIVITAK 4.: Zapisnik s javnog izlaganja
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PRIVITAK 5.: Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upućeni u roku

15

16

17
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PRIVITAK 6.: Prijedlozi Općine Kravarsko za dopunu Plana
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