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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Драгице Васић Мрђен из Лознице, Краља Петра I/20 чији је пуномоћник
Владимир Павловић за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом и МРС, По+Пр+4 на КП 5228 у КО Лозница, на
основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС,
132/14, 145/14,83/2018,31/2019,37/2019,9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођењу
обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Планa детаљне регулације блока између Улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага
Борисављевића и Немањине у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  16/16 и 24/20) и Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу
двостраноузиданог стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом и МРС (Потврда број 353-136/2021-V од 25.10.2021.године), издаје

                       

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

 

за катастарску парцелу 5228 у КО Лозница, у Лозници, површине укупне 352 (312) м², за изградњу стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом и
МРС, По+Пр+4 укупне БП 1.304,04 м² и категорије објекта Б, класификационог броја 112222.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградњу стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом и МРС, По+Пр+4 на КП
5228 у КО Лозница, које је урадио Архитектонски студио ''АРХИТЕКТОН 01'', из Лознице, број техничке документације 21-09//2021, септембар 2021. године.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење прикључног гасовода, МРС и УГИ за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта са
прикључним гасоводом и МРС, По+Пр+4 на КП 5228 у КО Лозница, број дела ИДР за испуњеност безбедносних услова Б-11-11/2021, новембар 2021, број дела ИДР машински
пројекат гасне инсталације Г-11-01/2021, новембар 2021. године, одговорни пројектант "ТЕРМОГАС-ИНЖЕЊЕРИНГ", Јована Цвијића 9, 15300 Лозница.

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

- до коте пода тадње етаже............. 13,5 м

-до коте слемена...............................20м

-максимална спратност објеката....П+4

-максимални индекс или степен изграђености у односу становање-функције ...од 90%-10% до 10%-90%

На предметном подручју исправља се регулациона линија у Улици Вује Матића тако што ће регулациона ширина бити уједначена целом
дужином саобраћајнице, што ће омогућити озакоњење постојећих објеката који својим габаритом прелазе у планирану регулацију
саобраћајнице.

Услов према ПДР-у

1ПМ по стамбеној јединици 

1ПМ на 60м2 пословног простора

Прорачун

10 стамбених јединица -50% од броја стамбених јединица-5ПМ

3 пословне јединице укупне површине107.21м2-усвојено 2ПМ-50% од траженог -1ПМ

Укупно 6 ПМ



Извод из Записника са 39. седнице Комисије за планове града Лознице број 2/2021 од 05.03.2021.године

Комисија је мишљења да се може дозволити израда УП-а за предметну парцелу, на основу чл. 60., став 5. Закона о планирању и изградњи, како би се доказала могућност
изградње стамбено-пословног објекта на парцели до максимално дозвољене спратности на суседним парцелама, односно свим објектима у планираном низу (П+4), односно
највећа дозвољена спратност објеката у ПДР-у, јер је у ставу 5. наведено да се урбанистичким пројектом може изузетно у случају усклађивања са важећим планским
документом тог или ширег подручја, применити урбанистички параметри, и то на начин да се користи или највећи дозвољени индекс заузетости или највећи дозвољени
индекс изграђености грађевинске парцеле, односно највећа дозвољена висина или највећа дозвољена спратност објеката, у зависнбости од карактеристика локације и
архитектонско-урбанистичког контекста.

Истовремено су у текстуалном делу Плана детаљне регулације блока између Улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници  уочене
две техничке грешке, које се односе на следеће:

У наслову тачке 2) где су дати урбанистички параметри за парцеле чија је површина мања од дозвољене толеранције од 5%, за намену вишепородично становање и
терцијалне делатности, нису набројане катастарске парцеле број 5228, 5227 и 5223, које спадају  у ову групу парцела; и
При формулацији текста за индекс заузетости на парцелама у тачки 3.3., где су дати урбанистички параметри за парцеле чија је површина мања од дозвољене
толеранције од 5%, за искључиво вишепородично становање, уз могућност изградње на свакој парцели појединачно и где су појединачно наведене к.п. број 5228, 5227
и 5223, код параметра за индекс заузетости, грешком је написано:"максимални индекс или степен заузетости (3) на парцелама са комерцијалним функцијама.
Препорука је да се ове техничке грешке у ПДР-у исправе и то:
у наслов тачке 2), у загради додати  и к.п. број 5228, 5227 и 5223, односно дати могућност спратности П+4 и на овим парцелама уколико се граде објекти
вишепородичног становања са терцијалним делатностима;
уколико се на к.п. број 5228, 5227 и 5223, граде објекти искључиво вишепородичног становања, остају на снази параметри из тачке 3.3., уз исправку техничке грешке
код "индекса заузетости", где треба брисати речи:"на парцелама са комерцијалним функцијама".                     

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 ЕЛЕКТРО МРЕЖA

Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-292495-/1-21 од 17.11.2021. године  и Уговор бр. 20700-D-09.14-292495-
/1-21-UGP од 17.11.2021. године.

У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенерегетска инфраструктура на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни
систем електричне енергије потребно је:изградити трафостаницу 10/0,4 Кв инсталисане снаге 630 кВа (са 4 ВН ћелије:2 водне, 1 трафо и 1 резервна). Предметну ТС напојити по
принципу "улаз-излаз" на следећи начин: доводни 10 Кв кабал у ЗТС "Зелена пијаца 2". За све везе користити кабал типа XHE 49-А 3x(1x150)мм2. Кабловски вод пројектовати и
изградити у складу са ТП-3.ЕПС-а. За реализацију додатних услова, инвеститор се мора јавити у ЕД Лозница ради потписивања посебног Уговора. Такође, инвеститор је у
обавези да реши све потребне имовинско-правне односе.

ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 242/1396 од 23.11.2021. године.

ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ

     -  Према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са овереним ситуационим планом МУП, Сектор за ванредне ситуације у
Шапцу, 09/33 број 217-19159/21-1 од 14.12.2021. године.

     -   Према условима у погледу мера заштите од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09/33 број 217-19160/21-1 од 14.12.2021. године.

      ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

-    Према условима "Телеком Србија" И.Ј. Шабац, број Д209-524264/1 од 17.11.2021. године.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА

-    Обезбедити простор у оквиру предметне парцеле за постављање довољног броја посуда за одлагање комуналног отпада, као и набавка истих и неометан приступ возилу за
одвожење отпада према условима ЈКП "Наш Дом" Лозница број 1867 од 12.05.2021. године.

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Према условима ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-970/1 од 15.11.2021. године.

ЈП "ЛОЗНИЦА ГАС" ДОО ЛОЗНИЦА

Према условима ЈП "Лозница гас" Лозница број ЛГ-526/21 од 24.11.2021. године.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД

Према обавештењу ЈП "Путеви Србије" Београд број 953-11229/21-1 од 14.05.2021.године.    

ДРУГИ  УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

-  Потребно је пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је  саставни део и Главни
пројекат заштите од пожара.

-    Пре издавања грађевинске дозволе одвојити део површина парцела које су предвиђене за јавно земљиште од дела који представља грађевинско земљиште (чл. 10. став 5.
Правилника о поступку обједињене процедуре електронским путем).

Препарцелацију спровести у складу са Законом.
Пре издавања грађевинске дозволе, неопходно је закључити уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења по питању изградње, односно реконструкције
недостајуће инфраструктуре (а у вези услова ЈП "Електродистрибуција" Лозница број 20700-D-09.14-292495-/1-21 од 17.11.2021. године), сходно чл. 135. став 11. Закона о
планирању и изградњи и исте приложити уз захтев за грађевинску доволу.



НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ:        

        -    ЈП ''Лозница развој'' Лозница

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ :

       -  Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/2019).

Како се планира уклањање постојећих објеката потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-D-09.14-292495-/1-21 од 17.11.2021. године  и Уговор бр. 20700-D-09.14-292495-/1-21-UGP од 17.11.2021. године,
Услови ЈП "Лозница гас" Лозница број ЛГ-526/21 од 24.11.2021. године
Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 242/1396 од 23.11.2021. године,
Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 19159/21-1 од 14.12.2021. године,
Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 19160/21-1 од 14.12.2021. године

-     Услови ''Телеком Србија'' Београд, број Д209-524264/1 од 17.11.2021. године,

Услови ЈКП "Наш дом" Лозница, бр. 1867 од 12.05.2021. године,
Услови ЈП "Лозница развој" Лозница 03-970/1 од 15.11.2021. године,
Обавештење ЈП "Путеви Србије" Београд број 953-11229/21-1 од 14.05.2021.године

Идејно решење.

 

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења за грађевинску дозволу, издат у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је
поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на интернет страници Града Лознице (www.loznica.rs), електронски кроз ЦИС и
имаоцима јавних овлашћења.

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице електронским путем кроз ЦЕОП, у року од 3 дана од дана пријема
локацијских услова.

 

                                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                                               Владан Трипковић, дипл.простор.план.

 

                                                                                   

 

 

                                                                                                           

http://www.loznica.rs
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