VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Sažetak Prijedloga plana za javnost

Nositelj izrade Plana:
OPĆINA PISAROVINA

Stručni izrađivač Plana:
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

II.
PRILOZI PLANA

II.5.
SAŽETAK PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNOST

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

II.5 - 1

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Sažetak Prijedloga plana za javnost

II.5 - 2

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Sažetak Prijedloga plana za javnost

VIII. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE PISAROVINA
II.5. SAŽETAK PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNOST

OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1, 10451 PISAROVINA
Načelnik:
Tomo Kovačić.
Nositelj izrade plana:
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Stručni izrađivač plana:
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije
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Ravnateljica Zavoda:
Željka Kučinić, dipl.ing.arh.
Odgovorna voditeljica izrade Plana:
Suzana Vujčić, dipl.ing.arh.

Postupak izrade i donošenja VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: VIII. Izmjene i dopune Plana) provodi se u
skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), a započeo je donošenjem Odluke o izradi VIII. Izmjena i
dopuna Plana na sjednici Općinskog vijeća 15. veljače 2022. godine. Ista je
objavljena u „Službenim novinama Općine Pisarovina“, broj 2/22 od 16. veljače
2022. godine.
Izradi VIII. Izmjena i dopuna Plana pristupilo se u svrhu usklađenja planskih
rješenja s novoizrađenom prostornom i tehničkom dokumentacijom, propisima i
zahtjevima korisnika prostora za izmjenom planskih rješenja. Ciljevi prostornog
uređenja VIII. Izmjena i dopuna Plana obuhvaćaju:
• izmjene i dopune Plana u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Pisarovina,
• izmjene i dopune Plana po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a za koje se
ustanovi opravdanost,
• izmjene i dopune Plana po prijedlozima, podacima, planskim smjernicama,
propisanim dokumentima i drugim aktima s kojima javnopravna tijela i drugi
sudionici prema posebnom propisu sudjeluju u izradi prostornog plana ili koji se
prema posebnom propisu koriste u postupku izrade plana,
• usklađenje Plana sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima,
• usklađenje Plana sa VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke
županije,
• usklađenje Plana s izrađenim sektorskim dokumentima i projektima,
• usklađenje Plana sa novim podlogama - digitalnim katastarskim planovima,
• ispravke pri provedbi Plana uočenih nedostataka i u svrhu nedvojbenog i lakšeg
tumačenja i provedbe Plana.
Za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
proveden je, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13,
153/13, 75/18, 12/18 i 118/18), postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja plana na okoliš te je 7. veljače 2022. godine načelnik Općine Pisarovina
donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja VIII. Izmjena i dopuna Plana na okoliš.
U Zagrebu, srpanj 2022. godine
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OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA
VIII. Izmjenama i dopunama Plana mijenjaju se i dopunjuju tekstualni dio (odredbe za provođenje) i grafički dio (kartografski
prikazi) prostornog plana.
U grafičkom dijelu Plana mijenjaju se kartografski prikazi:
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1. Izmijenjen je prikaz građevinskih područja naselja temeljem inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba i zahtjeva Općine
Pisarovina. Provedena su proširenja građevinskih područja naselja, a pojedini dijelovi određeni su kao građevinska
područja naselja ugostiteljsko-turističke namjene GT. Utvrđeno je i novo, izdvojeno građevinsko područje naselja javne
namjene GD (novi pokazatelj GD uveden je i u tumač znakovlja). Korigiran je prikaz neuređenog dijela građevinskog
područja.
2. Izmijenjen je prikaz ugostiteljsko turističke namjene temeljem inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba. Utvrđene su nove
zone - izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja vrste T1 - hotel, T2 - turističko naselje,
T3 - kamp i T4 - izletište (novi pokazatelj T4 uveden je i u tumač znakovlja). Ukida se lokacija TP - turistički punkt Lučelnica
izvan građevinskog područja (pripada u građevinsko područje naselja ugostiteljsko-turističke namjene GT).
3. Izmijenjen je prikaz sportsko-rekreacijske namjene temeljem zahtjeva Općine Pisarovina i inicijalnih zahtjeva fizičkih osoba.
Utvrđena je nova zona - izdvojeno građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja R na području
naselja Bratina (Pinteri) i utvrđena je nova zona za odmor i rekreaciju R2 u Lučelnici (novi pokazatelj R2 uveden je i u
tumač znakovlja). Provedeno je i usklađenje granice zone R u Pisarovini sa katastarskim i izvedenim stanjem (što uključuje
i manje povećanje i prenamjenu građevinskog područja).
4. Izmijenjen je prikaz mješovite zone Aerodrom Pisarovina u Bratini (prostor UPU Aerodrom Pisarovina) temeljem inicijalnih
zahtjeva pravnih i fizičkih osoba. Provedena je preraspodjela i utvrđene su nove površine građevinskih područja za
izdvojene namjene izvan naselja. Navedeno obuhvaća sjeverno od planirane državne ceste prenamjenu i povećanje
poslovne namjene K. Dio poslovne namjene K prenamjenjuje se u ugostiteljsko-turističku namjenu T1 - hotel i u građevinsko
područje naselja javne namjene GD. U poslovnu namjenu K prenamjenjuje se sportsko-rekreacijska zona R6 - karting
staza i utvrđuju se nove površine za poslovnu namjenu K. Južno od planirane državne ceste obuhvaća preraspodjelu
površina ugostiteljsko-turističke namjene T1, T2, T3 i gospodarske namjene I/IS.
5. Izmijenjen je prikaz gospodarske namjene temeljem inicijalnog zahtjeva tvrtke Kraš d.o.o. Provedena je preraspodjela i
utvrđene su nove površine građevinskih područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja (I/IS). Navedeno obuhvaća
promjenu lokacije gospodarske zone Bratina - Kraš (briše se i utvrđuje u istoj površini na novoj lokaciji, uz izgrađene
gospodarske sadržaje). Uz GZ Bratina - Kraš utvrđuje se i nova površina gospodarske namjene (GZ Bratina - Kraš II).
Također, povećava se površina gospodarskog dijela (I) mješovite zone Ekopark Bratina, a dio se prenamjenjuje (priključuje)
u ugostiteljsko-turističku namjenu T2, T3.
6. Izmijenjen je prikaz građevinskog područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja temeljem inicijalnih zahtjeva
pravnih osoba i zahtjeva Općine Pisarovina. Građevinsko područje izdvojene gospodarske zone Pisarovina prikazano je
usklađeno prema stanju u prostoru i izdanim aktima za gradnju u cijelosti kao izgrađeno. Također je provedeno manje
povećanje u svrhu usklađenja sa katastarskim stanjem i prema inicijalnom zahtjevu.
7. Korigiran je dio trase planiranog izmještanja državne ceste DC 36 (Gradec Pokupski - Lijevo Sredičko) temeljem usklađenja
s Prostornim planom Zagrebačke županije.
8. Korigirana je trasa postojeće lokalne ceste LC 31186 u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta.
9. Brisana je trasa planirane lokalne ceste, vezano za izmještanje planirane gospodarske zone Bratina - Kraš temeljem
zahtjeva tvrtke Kraš (briše se trasa pristupne ceste od Ž3106 do lokacije koja se ukida).
10. Brisana je trasa željezničke pruge za lokalni promet Zdenčina - Pisarovina na grafičkom prikazu i u tumaču znakovlja radi
usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije.
11. Izmijenjen je naziv „aerodrom u istraživanju“ u naziv „aerodrom“ na grafičkom prikazu i u tumaču znakovlja radi usklađenja
s Prostornim planom Zagrebačke županije.
12. Ispravci/usklađenja grafičkog prikaza (bez opisa/oznake). Obuhvaćaju usklađenje grafičkih podataka (prikaza prostornih
pokazatelja, kartografskih prikaza međusobno, usklađenja sa tekstualnim dijelom). Obuhvaćaju i ispravke tehničkih greški
na grafičkom prikazu (vidljivost površina, oznaka i drugo slično).
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.1. PROMETNI SUSTAV
1. Korigiran je dio trase planiranog izmještanja državne ceste DC 36 (Gradec Pokupski – Lijevo Sredičko) temeljem
usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije
2. Korigirana je trasa postojeće lokalne ceste LC 31186 u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta.
3. Brisana je trasa planirane lokalne ceste, vezano za izmještanje planirane gospodarske zone Bratina - Kraš temeljem
zahtjeva tvrtke Kraš (briše se trasa pristupne ceste od Ž3106 do lokacije koja se ukida).
4. Brisana je trasa željezničke pruge za lokalni promet Zdenčina - Pisarovina na grafičkom prikazu i u tumaču znakovlja radi
usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije.
5. Izmijenjen je naziv „aerodrom u istraživanju“ u naziv „aerodrom“ na grafičkom prikazu i u tumaču znakovlja radi usklađenja
s Prostornim planom Zagrebačke županije.
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.2. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
1. Dodana je lokacija elektroničkih komunikacijskih zona za smještaj samostojećih antenskih stupova temeljem Uredbe o
mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (rubno zahvaća područje Općine).
2. Dodan je planirani radijski koridor Žitnjak - Petrova Gora - Veliki Petrovac radi usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke
županije.
3. Brisan je planirani TV pretvarač (odašiljački objekt) Jamnica Pisarovinska na grafičkom prikazu i u tumaču znakovlja radi
usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije.
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.3. ENERGETSKI SUSTAV
1. Brisana je trasa planiranog dalekovoda DV 2x110 kV TS Zdenčina - TS Pisarovina (Jamnica) - dionica od TS Zdenčina
(Klinča Sela) do točke spoja na planiranu trasu DV 2x110 kV TS Tumbri - TS Pisarovina (Jamnica) radi usklađenja s
Prostornim planom Zagrebačke županije i temeljem dostavljenih podataka Hrvatskog operatora prijenosnog sustava.
2. Korigirana je trasa planiranog dalekovoda DV 2x400 kV TS Brinje - TS Mraclin radi usklađenja s Prostornim planom
Zagrebačke županije i temeljem dostavljenih podataka Hrvatskog operatora prijenosnog sustava.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

II.5 - 4

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Sažetak Prijedloga plana za javnost

3. Korigirana je trasa planiranog dalekovoda DV 2x110 kV TS Tumbri – TS Pisarovina (Jamnica) temeljem dostavljenih
podataka Hrvatskog operatora prijenosnog sustava.
4. Korigirana je lokacija planirane trafostanice TS 110 kV Pisarovina (Gradec Pokupski) temeljem dostavljenih podataka
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava.
5. Dodana je lokacija planirane trafostanice TS 110 kV Velika Jamnička temeljem dostavljenih podataka Hrvatskog operatora
prijenosnog sustava.
6. Korigiran je prikaz lokacija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora temeljem zahtjeva Općine Pisarovina i inicijalnih
zahtjeva. Oznake lokacija prikazane su usklađeno sa prikazom izdvojenih zona gospodarske namjene (I/IS) to jest sa
namjenom površina unutar koje se predviđa planiranje postrojenje obnovljivih izvora.
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.4. VODNOGOSPODARSTVO
1. Korigirana je granica retencije Kupčina te je korigirana trasa Istočnog nasipa retencije Kupčina radi usklađenja s Prostornim
planom Zagrebačke županije i temeljem dostavljenih podataka Hrvatskih voda.
2. Korigirane su trase planiranih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Selsko Brdo i Bratina temeljem dostavljenih podataka
Vode Pisarovina d.o.o.
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
1. Izmijenjen je prikaz područja obvezne izrade urbanističkih planova uređenja temeljem zahtjeva Općine Pisarovina i
inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba, to jest vezano za izmjene planirane namjene površina. Ukida se obveza izrade
UPU Pisarovina (predmetni dio, tzv. centralna zona naselja Pisarovina, regulira se Planom). Mijenja se obuhvat UPU
Aerodrom Pisarovina - Bratina, na način da se, razdvojeno trasom planirane državne ceste, određuje izrada UPU Aerodrom
Pisarovina i UPU MZ Bratina. Određuje se obveza izrada UPU-a za prostore gospodarskih zona Bratina - Kraš I i Bratina
- Kraš II. Mijenja se (povećava) obuhvat UPU MZ Ekopark Bratina. Mijenja se (smanjuje) obuhvat UPU Velika Jamnička.
Također, prikazuje se UPU Lijevo Sredičko (ispravlja se grafički prikaz).
2. Dodana je poplavna površina – zona male, srednje i velike vjerojatnosti pojave poplava radi usklađenja s Prostornim
planom Zagrebačke županije i temeljem zahtjeva Hrvatskih voda. Također je u tumaču planskog znakovlja dodana oznaka
za poplavnu površinu - zona male, srednje i velike vjerojatnosti pojave poplave.
3. Korigirana je granica retencije Kupčina te je korigirana trasa Istočnog nasipa retencije Kupčina radi usklađenja s Prostornim
planom Zagrebačke županije i temeljem dostavljenih podataka Hrvatskih voda.
4. Brisana je oznaka za II. kategoriju vodotoka grafičkom prikazu i u tumaču planskog znakovlja radi usklađenja sa Zakonom
o vodama.
5. Utvrđen je istražni prostor ugljikovodika na grafičkom prikazu i u tumaču znakovlja. Područje Općine određeno je unutar
površine državnog značaja - predloženog istražnog prostora ugljikovodika „SA-11“ sukladno podacima Prostornog plana
Zagrebačke županije.
6. Izmijenjen je prikaz zaštite prostora u skladu s propisima i Prostornim planom Zagrebačke županije. Kategorija zaštite
„zaštićeni krajolik“ mijenja se u „značajni krajobraz“. Utvrđena je (granicom) krajobrazna cjelina (kulturni krajolik)
regionalnog značaja, II. i III. kategorije (novi pokazatelj uveden je i u tumač znakovlja).
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA (4.1 - 4.40)
1. Izmijenjen je prikaz građevinskih područja naselja temeljem inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba i zahtjeva Općine
Pisarovina (kao na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora).
2. Izmijenjen je prikaz ugostiteljsko turističke namjene temeljem inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba ((kao na
kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora).
3. Izmijenjen je prikaz sportsko-rekreacijske namjene temeljem zahtjeva Općine Pisarovina i inicijalnih zahtjeva fizičkih osoba.
(kao na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora).
4. Izmijenjen je prikaz mješovite zone Aerodrom Pisarovina u Bratini (prostor UPU Aerodrom Pisarovina) temeljem inicijalnih
zahtjeva pravnih i fizičkih osoba. Provedena je preraspodjela i utvrđene su nove površine građevinskih područja za
izdvojene namjene izvan naselja (kao na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora).
5. Izmijenjen je prikaz gospodarske namjene temeljem inicijalnog zahtjeva tvrtke Kraš d.o.o. Provedena je preraspodjela i
utvrđene su nove površine građevinskih područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja (kao na kartografskom
prikazu 1. Korištenje i namjena prostora).
6. Izmijenjen je prikaz građevinskog područja izdvojene gospodarske zone Pisarovina temeljem inicijalnih zahtjeva pravnih
osoba i zahtjeva Općine Pisarovina (kao na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora).
7. Izmijenjen je prikaz zone centra naselja Pisarovine (prostor UPU Pisarovina) temeljem zahtjeva Općine Pisarovina. Granicu
zone centra (novi pokazatelj uveden je i u tumač znakovlja) određuje granica UPU-a koji se ukida, a u malom dijelu je
prilagođena katastarskom i izvedenom stanju. U prostoru obuhvata prikazani su (rezervirani su) koridori planiranih
prometnica osnovne ulične mreže to jest razgraničena je osnovna namjena površina neizgrađenog dijela građevinskog
područja. Također su ispravljeni podaci o postojećim razvrstanim cestama (kategorija i broj ceste).
8. Izmijenjen je prikaz područja obvezne izrade urbanističkih planova uređenja temeljem zahtjeva Općine Pisarovina i
inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba, to jest vezano za izmjene planirane namjene površina (kao na kartografskom
prikazu 3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora).
9. Izmijenjen je prikaz koridora dalekovoda radi usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije i temeljem dostavljenih
podataka Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Brisan je koridor planiranog DV 2x110 kV TS Zdenčina - TS Pisarovina
(Jamnica) - dionica od TS Zdenčina (Klinča Sela) do točke spoja na planiranu trasu DV 2x110 kV TS Tumbri - TS Pisarovina
(Jamnica). Korigiran je koridor planiranog dalekovoda DV 2x400 kV TS Brinje - TS Mraclin, planiranog dalekovoda DV
2x110 kV TS Tumbri – TS Pisarovina (Jamnica) i postojećeg 220 kV TS Brinje - TS Mraclin.
10. Izmijenjen je prikaz koridora planiranih cesta radi usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije i temeljem
dostavljenih podataka Hrvatskih cesta. Korigiran je koridor dijela trase planiranog izmještanja državne ceste DC 36 (Gradec
Pokupski - Lijevo Sredičko). Korigirana je širina koridora planirane lokalne ceste (spojne ceste Ž3106 i planirane DC).
11. Brisana je os planirane željezničke pruge za lokalni promet Zdenčina - Pisarovina radi usklađenja s Prostornim planom
Zagrebačke županije.
U tekstualnom dijelu Plana mijenjaju se ODREDBE ZA PROVOĐENJE temeljem usklađenja s propisima i Prostornim planom
Zagrebačke županije te zahtjevima javnopravnih tijela, kao i temeljem inicijalnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba te zahtjeva
Općine Pisarovina za izradu Plana. Također, odredbe se mijenjaju i radi usklađenja dijelova Plana i nedvojbene provedbe.
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Slika: Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora

Slika: Kartografski prikaz 4.12 Građevinska područja

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

II.5 - 6

