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Л о з н и ц а

 

Градска управа града Лознице, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање, решавајући по захтеву "ГРАДЕКС" ДОО Лозница, из
Лознице за издавање измењених локацијских услова и претварање дела објекта
вишепородичног стамбено-пословног објекта, тачније УЛАЗА 3 (I-III спрата) у хотел
типа "Гарни" на кат.парцели 3487/2 КО Лозница, на основу чл. 53. 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") чл.
2. Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), чл. 10. став 4.
Правилника о поступку спровођењa обједињене процедуре електронским путем (''Службени
гласник РС'', бр. 68/2019) и Плана детаљне регулације зона  III ''Лагатор'' у Лозници
(''Службени лист града Лозница'', број 4/2020), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за катастарску парцелу број 3487/2 КО Лозница, а увидом у План детаљне регулације зона 
III ''Лагатор'' у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број 4/2020), није могуће
одобрити претварање дела објекта вишепородичног стамбено-пословног објекта.

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ

 

Достављено Идејно решење претварања дела објекта вишепородичног стамбено-
пословног објекта, тачније УЛАЗА 3 (I-III спрата) у хотел типа "Гарни" није у складу
са правилима грађења према важећем плану.



 

Правила која се односе на становање и компатибилне намене из плана су
ограничавајућег карактера и гласе:

Вишепородично становање средњих  и високих густина

За ове врсте становања - вишепородичне градње, планирана је спратност од П+3+Пс до
П+20  (у могућим комбинацијама у зависности од локације). Објекти су слободностојећи,
двојни и у низу.

У оквиру становања дозвољено је развијање пословања и других намена које су
комплементарне са становањем.

Друга намена може да буде у посебном објекту или са пословањем у приземљу објекта
док је становање на вишим етажама. У случају да је објекат одвојен, пожељно је да
стамбени објекат буде повучен од регулације у дубину парцеле, а пословни објекат
оријентисан према улици на планираној грађевинској линији.

l  Компатибилне намене

Комерцијални садржаји, услуге, угоститељство и трговина

Ова намена није издвојена графички, јер се одвија у приземљима објеката становања.

Будућа изградња објеката комерцијалне делатности и услуга наставиће постојећи тип
организације, у приземним етажама са оријентацијом према фреквентним
саобраћајницама и атрактивним локацијама.

Услужно-комерцијални садржаји могу се формирати и у оквиру стамбених зона, као засебни
објекти или у оквиру стамбеног објекта са засебним улазом.

 

На основу ових локацијских услова не може се поднети захтев за издавање грађевинске
дозволе.

 

ПОУКА: На ове Локацијске услове може се поднети приговор Градском већу града Лознице,
у року од три дана од дана достављања Локацијских услова, а преко овог Одељења.

 

 

Достављено:

1. Именованом
2. Архиви
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    Биљана Илић, дипл.простор.план.

 

 

              ШЕФ ОДСЕКА                                                                    НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 

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

 

                                                                                  

 

                                                                                           

                                                                                                                                                             
                                                      

 


