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Л о з н и ц а

                       

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву  Иване Јовановић из Лознице, за издавање
локацијских услова за претварање једног стана у три стана породичног стамбеног објекта на к.п. 10493 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, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана генералне регулације за
насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18),  доноси

 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

 

за катастарску парцелу број 10493 КО Лозница, увидом у Плана генералне регулације за насељено место Лозница (ПГР), д а није могуће
одобрити претварање једног стана у три стана породичног стамбеног објекта.

 

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ  ДОКУМЕНТУ

 

 

                    Катастарска парцела број 10493 КО Лозница према ПГР-е има намену породично становање у ван централној зони.

 

                    Захтевом за издавање локацијских услова инвеститор планира да реконструкцијом постојећег породичног стамбеног објекта са једном
стамбеном јединицом у постојећем габариту и волумена повећа број стамбених јединица на три.

 

                    На предметној парцели су изграђена два породична стамбена објекта где је објекат број 1 уписан у Служби за катастар непокретности са
грађевинском дозволом, али без употребне дозволе, а објекат број 2 (предметни) уписан по Закону о озакоњењу објеката.

 

                    Провером урбанистичких параметара који су остварени на парцели дошло се до следећег закључка:

проценат заизетости на парцели од мах 50 %  је премашен,
предметни објекат је делом изашао испред грађевинске линије,
нису испоштована бочна удаљења и
изграђена су два стамбена објекта на једној парцели што је у супротности са правилиа грађења.

 

 

                        На основу свега изнетог није могуће издати локацијске услове за претварање једног стана у три стана породичног стамбеног објекта



број 2 на к.п. 10493 КО Лозница

 

 

                        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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    Мирјана Матовић Марковић,
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