REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg Stjepana Radića 13
10451 Pisarovina
KLASA: 350-02/15-20/1
URBROJ: 238/21-04-15-12
Pisarovina, 27. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),
Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina, kao nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem
izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, izradio je

IZVJEŠĆE
o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, načelnik Općine Pisarovina donio je
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/1520/1, URBROJ: 238/21-04-15-2 od 15. srpnja 2015.). 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 V. Izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku - „24 sata“ od 22. srpnja 2015., te na mrežnim
stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i Općine Pisarovina
(www.pisarovina.hr). Javna rasprava trajala je 15 dana, od 31. srpnja - 14. kolovoza 2015. godine.
Tekst objave javne rasprave (KLASA: 350-02/15-20/1, URBROJ: 238/21-04-15-3 od 20. srpnja
2015.), kao i preslike objavljenih oglasa, nalaze se u privitku (Privitak 2.) i sastavni je 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 V. Izmjena i dopuna Plana (KLASA: 350-02/15-20/1, URBROJ:
238/21-04-15-6 od 20. srpnja 2015.):
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb,
3. Državni zavod za zaštitu prirode,
4. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
Uprava cestovnog i željezničkog prometa,
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije,
6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva,
7. Ministarstvo turizma,
8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zagreb,
9. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,
10. HEP Operator distributivnog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, pogon Jastrebarsko,
11. Hrvatske autoceste, Sektor za razvoj i planiranje,
12. Hrvatske ceste d.o.o.,
13. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Karlovac, Šumarija Pisarovina,
14. Hrvatske vode – VGO za srednju i donju Savu,
15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb,
16. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zagreb
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17. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Ispostava
Jastrebarsko,
18. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije,
19. Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.,
20. Vode Pisarovina d.o.o.,
21. Grad Zagreb,
22. Grad Jastrebarsko,
23. Grad Velika Gorica,
24. Grad Karlovac,
25. Općina Lasinja,
26. Općina Klinča Sela,
27. Općina Pokupsko.
U privitku dopisa posebne pisane obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima je
dostavljen i digitalni zapis na CD-u, u pdf formatu, elaborata Prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana.
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 V. izmjena i dopuna Plana bio je stavljen na
javni uvid u prostorijama Općine Pisarovina i na mrežnim stranicama Općine Pisarovina.
Javno izlaganje Prijedloga V. izmjena i dopuna Plana održano je 31. srpnja 2015. godine u
10,00 sati u prostoru “Stare škole”, Ivana Gorana Kovačića 2, 10451 Pisarovina. Na javnom
izlaganju nije bilo mišljenja, prijedloga ili primjedbi na Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana. 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 V. izmjena i dopuna Plana mogla su se izjaviti
usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina
Pisarovina, Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina zaključno do 14.
kolovoza 2015. godine.
U roku navedenom u objavi javne rasprave, na adresu nositelja izrade mišljenja, prijedloge i
primjedbe podnijelo je 4 podnositelja dok je 1 mišljenje javnopravnog tijela dostavljeno izvan roka
odnosno nakon završetka javne rasprave koje je također razmotreno.
Sukladno članku 102. Zakona, odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je
mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i pripremio ovo
Izvješće na način određen člankom 103. Zakona.
U nastavku se daje tabelarni prikaz pristiglih mišljenja, prijedloga i primjedbi koje su
podijeljene prema načinu podnošenja na sljedeći način:
1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavljeni poštom u određenom roku - Tablica 1,
2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavljeni poštom nakon određenog roka – Tablica 2,
3. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upisane u knjigu primjedbi - Tablica 3.
Na kraju se, nakon tabelarnih prikaza, a sukladno članku 103. Zakona, daje pregled
sudionika u javnoj raspravi u odnosu na obrađene primjedbe, na sljedeći način:
A. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V.
Izmjena i dopuna Plana prihvaćeni;
B. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V.
Izmjena i dopuna Plana nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni.

2

PRIKAZ PRISTIGLIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA
PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
OPĆINE PISAROVINA U JAVNOJ RASPRAVI

1. SADRŽAJ

TABLICA 1: MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM U ODREĐENOM ROKU
REDNI
BROJ
1.
2.
3.

NAZIV I ADRESA PODNOSITELJA PRIMJEDBE

Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
HEP ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Služba za tehničke poslove
Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac

TABLICA 2: MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM NAKON ODREĐENOG
ROKA
REDNI
BROJ
1.

NAZIV I ADRESA PODNOSITELJA PRIMJEDBE

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu
Mesnička 49, 10000 Zagreb

TABLICA 3: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI
REDNI
BROJ

NAZIV I ADRESA PODNOSITELJA PRIMJEDBE
Datum i mjesto izlaganja Prijedloga Plana: Općina Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13,
Pisarovina, 31.07. – 14.08. 2015.

1.

Željko Šakić,
Bregana Pisarovinska 36 G, 10451 Pisarovina

2. TABELARNI PRIKAZ PRISTIGLIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI

TABLICA 1: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM NOSITELJU IZRADE
1.

PODNOSITELJ:

1.1

Mišljenje/
prijedlog/
primjedba

1.1

Odgovor:

Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zaprimljeno: 06.08.2015.
gradnju i zaštitu okoliša
Klasa: 350-02/15-20/1
Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
Ur.broj: 238/21-04-15-8
Podnositelj utvrđuje da prilikom izrade prostornog plana nije uvažen njegov
zahtjev da se razmotri i utvrdi koridor u istraživanju Državne brze ceste za Sisak
na području Općine Pisarovina, kao nastavak koridora u istraživanju koji je
planiran Prostornim planom Karlovačke županije i preuzet u Prostornom planu
uređenja Grada Karlovca, a čiju trasu je dostavio dopisom KLASA: 350-02/1502/02, URBROJ: 2133/01-06-01/03-15-2 od 15.04.2015.
Ne prihvaća se.
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2.

PODNOSITELJ:

2.1

Mišljenje/
prijedlog/
primjedba

2.1

Odgovor:

Obrazloženje:
U skladu s prethodnim zahtjevom nositelj izrade i stručni izrađivač Plana
razmotrio je predloženi koridor u istraživanju Državne brze ceste za Sisak i
utvrdio sljedeće: koridor u istraživanju Državne brze ceste za Sisak kako je
prikazan prijedlogom Plana za Javnu raspravu, predstavlja optimalno rješenje te
se kao takav zadržava. Predloženi koridor u istraživanju Državne brze ceste za
Sisak ne prihvaća se iz sljedećih razloga:

obzirom na prostorno – planerska ograničenja koja su utvrđena ovim
Planom (razmještaj građevinskih područja, topološke karakteristike
terena, dispozicija infrastrukturnih sustava na području Općine
Pisarovina, te da je ista planirana trasa ceste u budućoj funkciji
vodnogospodarskog sustava obrane od poplave za područje Općine
Pisarovina te u ovom dijelu naselja Donja Kupčina)

obvezama koje proizlaze iz Prostornog plana Zagrebačke Županije
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/02, 6/02 – ispravak, 8/05, 8/07,
4/10, 10/11 i 14/12 - pročišćeni tekst).
HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110
Zaprimljeno: 10.08.2015.
Zagreb
Klasa: 350-02/15-20/1
Ur.broj: 238/21-04-15-9
Podnositelj utvrđuje da u prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Pisarovina za javnu raspravu, nisu primijenjene odredbe čl. 14.
do 18. Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13) u Prijedlogu za
javnu raspravu, Knjiga I., čl. 101.
Ne prihvaća se.
Obrazloženje:
Navedena primjedba podnositelja odnosi se na dio točke 101. stavak 3. u kojem
se propisuju zone zaštite za radionavigacijski far „Kramarić“.
Prethodnim zahtjevom od strane MORH-a – Službe za graditeljstvo i zaštitu
okoliša (KLASA: 350-02/15-01/75, URBROJ: 512M3-020201-15-4 od 18. svibnja
2015.) zatraženo je zadržavanje propisanih zona zaštite za radionavigacijski far
„Kramarić“.
HEP ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Služba za
Zaprimljeno: 10.08.2015.
tehničke poslove
Klasa: 350-02/15-20/1
Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac
Ur.broj: 238/21-04-15-10
Podnositelj utvrđuje da u dijelu 5.2. Energetski i telekomunikacijski sustav čl.
100. nije pravilno formuliran. Nigdje se ne spominju vodovi 10 kV i 20 kV koji su
okosnica elektroenergetike općine, a naponski nivo 20 kV se i ucrtava u planove.
Zaštitne koridore dopuniti sa: „ za 20 kV dalekovod 15m (7,5+7,5 od osi DV-a),
za 10 kV dalekovod 10m (5+5 od osi DV-a).“

3.

PODNOSITELJ:

3.1

Mišljenje/
prijedlog/
primjedba

3.1

Odgovor:

Djelomično se prihvaća.

Mišljenje/
prijedlog/
primjedba

Obrazloženje:
Prijedlog Plana za javnu raspravu izrađen je u skladu podacima koji su
dostavljeni putem prethodnog zahtjeva od strane HEP ODS d.o.o. Elektra
Karlovac ( broj:001-3857/15-DT, veza: 001-5550/15) u skladu s čl. 90., 91. i 92.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13). Također
napominjemo da u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11)
za razinu prostornog plana uređenja Općine nije propisana obveza prikazivanja
naponske mreže 10 kV i 20 kV. Navedena točka 100. Prijedloga Plana dopuniti
će se prema predloženom tekstu.
U članku 100. treba dodati rečenicu „Priključak izvora električne energije na
elektroenergetsku mrežu izvodi se na za svaki konkretan slučaj odgovarajući
naponski nivo elektroenergetske mreže.“

3.2
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3.2

3.3

3.3

Odgovor:

Mišljenje/
prijedlog/
primjedba
Odgovor:

UKUPNO
PODNOSITELJA
UKUPNO
PRIMJEDBI

Prihvaća se.
Obrazloženje:
Dopunjuje se točka 100. na način da se dodaje traženi tekst.
Buduća željeznička pruga lokalnog prometa mora biti usklađena s postojećim i
planiranim nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim vodovima.
Prihvaća se.
Obrazloženje:
Dopunjuje se točka 100. na način da se dodaje traženi tekst.
3 PODNOSITELJA PRIMJEDBI DOSTAVLJENIH POŠTOM U ODREĐENOM
ROKU
5 PRIMJEDBI DOSTAVLJENO POŠTOM U ROKU

TABLICA 2: MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM NAKON ODREĐENOG
ROKA
1.
PODNOSITELJ:
Zaprimljeno: 06.08.2015.
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u
Klasa: 350-02/15-20/1
Zagrebu
Ur.broj: 238/21-04-15-11
Mesnička 49, 10000 Zagreb
1.1

1.1

Mišljenje/
prijedlog/
primjedba
Odgovor:

U popisu zaštićenih odnosno registriranih kulturnih dobara (stavak 117.), kapela
Sv. Vida netočno je navedena na području naselja Velika Jamnička umjesto u
naselju Podgorje Jamničko.
Prihvaća se.
Obrazloženje:
Ispravlja se netočni navod u članku 117. te se riječ „Velika Jamnička“ zamjenjuje
s riječi „Podgorje Jamničko“.

TABLICA 3: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI
1.

PODNOSITELJ:

1.1.

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba
Odgovor:

1.1.

1.2

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba

1.2

Odgovor:

Željko Šakić
Datum i mjesto upisa:
Bregana Pisarovinska 36 G
03.08.2015. Pisarovina
10451 Pisarovina
Podnositelj smatra da je nužno ucrtati trase plinovoda za priključak svih
naseljenih kuća na cijelom području Općine.
Ne prihvaća se.
Obrazloženje:
U skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) za razinu prostornog
plana uređenja Općine prikazana je mreža lokalnog plinovoda. Prikazivanje
plinskih priključaka prema navedenom Pravilniku nije propisano za ovu razinu
prostorno planske dokumentacije. Prikazana mreža je u skladu s podacima
dobivenim od nadležnih javnopravnih tijela koja u svojem resoru planiraju i
održavaju plinsku mrežu. U skladu s važećim prostornim planom Općine
Pisarovina omogućuje se razvoj i gradnja plinske mreže i plinskih priključaka u
svim dijelovima Općine Pisarovina te do svakog kućnog broja bez obzira na
detaljnost prikaza u prostornom planu Općine.
U Strategiji razvoja Općine Pisarovina, navedeno je da postoji Izvedbeni projekt
sustava odvodnje otpadnih voda za cijelo područje Općine Pisarovina. Na karti
2.4-Vodnogospodarski sustav to nije ucrtano za cijelo područje općine pa ga je
potrebno ucrtati za cijelo područje.
Ne prihvaća se.
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1.3

1.3

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba
Odgovor:

Obrazloženje:
U skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) za razinu prostornog
plana uređenja Općine prikazana je mreža glavnih kolektora i pratećih uređaja
koja je u skladu s dobivenim podacima od nadležnog javnopravnog tijela. U
skladu s važećim prostornim planom Općine Pisarovina, na području Općine (za
sva naselja bez obzira na detaljnost prikaza ovim Planom) planira se razdjelni
sustav javne odvodnje te je rješavanje priključka odvodnje otpadnih voda jedan
od osnovnih preduvjeta za izdavanje akta kojim se odobrava građenje.
Na karti 2.2-Pošta i sustav telekomunikacija nisu ucrtane trase budućih ni
postojećih spojnih vodova za telekomunikacije (telefon, internet). Smatra da bi
bilo nužno prikazati barem planirane (buduće) trase.
Ne prihvaća se.
Obrazloženje:
U skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) za razinu prostornog
plana uređenja Općine prikazana je mreža magistralnih te korisničkih i spojnih
vodova koja je u skladu s dobivenim podacima od nadležnog operatera
elektroničke komunikacijske infrastrukture. U skladu s važećim prostornim
planom Općine Pisarovina, na cijelom području Općine (za sva naselja bez
obzira na detaljnost prikaza ovim Planom) planira se razvoj i gradnja
elektroničke komunikacijske infrastrukture prema dinamici koja će ovisiti o
projektima opremanja i gradnje čiju izvedbu provode nadležni operateri.

SVEUKUPNO TABLICE 1, 2 i 3 - PRIMJEDBE KOJE SE UZIMAJU U OBZIR:

TABLICA 1
(primjedbe dostavljene poštom, u roku):
TABLICA 2
(primjedbe dostavljene poštom, izvan
roka):
TABLICA 3
(primjedbe iz knjige primjedbi):
SVEUKUPNO PRIMJEDBE KOJE SE
UZIMAJU U OBZIR:

BROJ PODNOSITELJA
PRIMJEDBI:

BROJ PRIMJEDBI:

3

5

1

1

1

3

5
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Iz tabelarnih pregleda mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Plana proizlazi sljedeće:
1. U javnoj raspravi je mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Plana u određenom
roku podnijelo 4 podnositelja.
2. Ukupno je pristiglo 9 mišljenja, prijedloga i primjedbi.
3. Prihvaćeno je 3 mišljenja, prijedloga i primjedbi, djelomično prihvaćeno 1, a nije prihvaćeno 5 mišljenja,
prijedloga i primjedbi.
Navedeni ukupni podaci prikazuju se i tabelarno:

ODGOVOR NA MIŠLJENJA/ PRIJEDLOG/ PRIMJEDBU:
1
2
3

Mišljenje/ prijedlog/ primjedba SE PRIHVAĆA.
Mišljenje / prijedlog/ primjedba SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.
Mišljenje / prijedlog/ primjedba SE NE PRIHVAĆA.
SVEUKUPNO:

UKUPNO ODGOVORA:
3
1
5
9
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PRIVITAK 1.: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana

8

PRIVITAK 2.: Objava javne rasprave

9

10

11

PRIVITAK 3.: Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi

12

PRIVITAK 4.: Zapisnik s javnog izlaganja

13

14

PRIVITAK 5.: Preslike očitovanja iz knjige primjedbi

15

16

PRIVITAK 6.: Preslike mišljenja, prijedloga i primjedbi dostavljenih putem pošte
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