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Л о з н и ц а

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ПД "ЕУРОГРИЛ"ДОО Лозница,чији је пуномоћник "ПИН"ДОО
Лозница из Лознице за издавање локацијских услова за изградњу пословно-стамбеног објекта (продавница мешовите робе и производња пецива)  на КП
2861 у КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13
УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019,9/2020 и 52/21") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'',
број 03/2014 и 13/2018), доноси  

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ПД "ЕУРОГРИЛ"ДОО Лозница,чији је пуномоћник "ПИН"ДОО Лозница из Лознице за издавање локацијских
услова за изградњу пословно-стамбеног објекта (продавница мешовите робе и производња пецива)  на КП 2861 у КО Лозница, због недостатака
у Идејном решењу за даље поступање по истом. 

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева ПД "ЕУРОГРИЛ"ДОО Лозница, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Уз  Захтев је достављено пуномоћје, геодетски снимак, идејно решење, информација о локацији, захтев за издавање услова за прикључење на дистрибутивни систем и уплате
административних такси.

 

                Захтев је примљен дана 27.08.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу на поступање.

 

Недостаци у Идејном решењу:

 

1. Према важећем плану претежна намена к.п. 2861 КО Лозница је породично становање са допунском наменом терцијалне делатности, а достављено Идејно решење
представља део производњу (23,85%), део терцијалне делатности (48,83%), а део је стамбени (27,32%), за које важе различита правила грађења.

Производња пецива

У зони породичног становања дата је могућност изградње мањих привредних објеката и мањих производних комплекса у зонама становања и пословања (један или више
објеката до 400м² као самостални објекат на парцели, у склопу стамбеног објекта, у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту, у склопу помоћног објекта или
као други објекат на парцели).

Продавница мешовите робе, магацин и канцеларије

Као допунска намена даје се могућност изградње пословног објекта према правилима за терцијалне делатности у приградској зони.

Стамбени део (до 4 стамбене јединице)

Правила грађења за породично становање са комерцијалним функцијама, али стамбени део претежно учествује у организацији простора.

Зону изградње прилагодити правилима грађења која буду коришћена за будући објекат (објекте).

2. Ситуација са уцртаним регулационим и грађевинским линијама од 10 м према Улици Дринске Дивизије и 5,0м према к.п. 6850 није испоштована према важећем плану
и графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, лист 5.10.,-прилагодити

3. Није одвојен део за јавну површину, није умањена површина грађевинске парцеле за тај део и у односу на то рачунат степен заузетости,
4. Недостаје други пресек,



5. Није приказан довољан број паркинг места, дати јасну анализу паркинг места према важећем плану (правило за паркирање из плана) и у односу на просторије у
објекту (корисна површина пословног простора, производњ и стамбена јединица).

-Колски улаз планирати преко интерне саобраћајнице, а паркинг места која су планирана директно из Улице Дринске Дивизије, планирати на други начин (колски улаз са
стрелицама приказати у ситуацији),

6. У Ситуацији јасно назначити улаз за стамбени део,  а одвојено улаз за пословни део,

 

           Како постоје недостаци у Идејном решењу за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 8. став 1.  истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог
Закључка.    

Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново административну таксу.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од   3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.

 Обрадио

Биљана Илић, дипл.простор.план.

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                                                                         НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 

  Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ.                                          Владан Трипковић, дипл.простор.план.

 

                                                                                                                                                                                                                 
                                                      


