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Л о з н и ц а

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "INTER INVEST"ДОО Лозница, чији је пуномоћник Драган Пајић за измену локацијских
услова због измене грађевинске дозволе вишепородичног стамбено-пословног објекта По+Пр+4 са тавaнским простором као независном етажом и прикључним гасоводом,
МРС и УГИ на КП 8816/1 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 детаљне регулације блока између Ул. Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници (''Службени
лист града Лознице'', број 06/2017), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев захтеву "INTER INVEST"ДОО Лозница, чији је пуномоћник Драган Пајић за измену локацијских услова због измене грађевинске дозволе
вишепородичног стамбено-пословног објекта По+Пр+4 са тавaнским простором као независном етажом и прикључним гасоводом, МРС и УГИ на КП 8816/1 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 "INTER INVEST"ДОО Лозница, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Уз  Захтев је достављено пуномоћје,лист непокретности,  геодетски снимак, идејно решење и уплате административних такси.

 

                Захтев је примљен дана 30.08.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу на поступање.

 

Правило из важећег плана:

 

Дозвољава се адаптација таванског простора у стамбени уз услов да се формирање новог корисног простора изврши у постојећем тавану без повећања висине објекта
и геометрије крова и да се за новоформирану површину обезбеди паркирање у оквиру парцеле. Није дозвољено повећање  ако се на сопственој парцели не могу
обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина.

 

Недостаци у Идејном решењу:

 

Дати јасну анализу измена у подруму, приземљу, првом спрату и таванском простору (старо и ново стање) графички и текстуално нарочито у погледу паркирања и процента
оправданости зелених површина.

 

Нумеричка документација у табели мора бити усклађена са нумеричком документацијом која се налази у основама (намена просторија),

У подруму промена која се односи на број паркинг места, главни улаз у објекат - јасно приказати измене у односу на претходно стање и описати у техничком опису,
У приземљу улаз у локал јасно приказати (мора бити одвојен од улаза у стамбени део), површина локала у техничком опису не одговара површини у табели и основи,
Приказати стрелицама како је остварено паркирање са новим паркинг местима или решити на други начин (три паркинг места која нису гаражна, искотирати их и
уписати коју површину заузимају), приказати и како се приступа дечијем игралишту, оправданост зелених површина (у ситуацији стоји старо стање)
На првом спрату измена која се односи на повећање једног стана,



Тавански простор измена која се односи на гасну котларницу, јасно је приказати (због промене положаја и површине) и нове стамбене јединице.                         

 

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
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