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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по усаглашеном захтеву Драгослава Аврамовића из Лознице, чији је пуномоћник Мирoслав
Павловић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности По+Пр+5 на КП 3725 и 3726 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 ,
37/2019,9/20 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 Драгослава Аврамовића из Лознице, чији је пуномоћник Мирoслав Павловић за издавање локацијских услова за изградњу
вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности По+Пр+5 на КП 3725 и 3726 у КО Лозница, због формалних разлога и недостатка у садржини достављеног Идејног
решења за даље поступање по истом. 

           

О б р а з л о ж е њ е

 

                        Подносилац захтева, Драгослав Аврамовић из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  усаглашени Захтев је достављено Идејно решење у dwg формату.

 

                Захтев је примљен дана 08.11.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу на поступање.

 

 Правилa из важећег плана:

 

 Урбанистички пројекти се могу радити за изградњу већих стамбено-пословних комплекса, објеката вишепородичног становања и пословних објеката чија планирана
изградња прелази бруто развијену грађевинску површину од 1000м2.

 

- растојање објеката од бочних граница парцеле

 - за слободностојеће објекте......................1/4х  вишег објекта, а не мање од 4м

- растојање објеката од бочних суседних објеката

- за слободностојеће објекте............................1/2х вишег објекта   

Формални недостаци:

Према достављеном Идејном решењу уколико се планира објекат спратности По+Пр+6, са висином од 21,52м за такав објекат потребна је израда Урбанистичког пројекта,
или планирати објекат према правилима грађења која су садржана према важећем плану, По+Пр+5 са висином од 20,5 м.



Идејно решење садржи следеће недостатке:

У складу са будућом висином и површином објекта, испоштовати све урбанистичке параметре за објекат.

Није одвојен мањи део површине парцеле 3725 КО Лозница који излази испред регулационе линије и треба навести површине обе парцеле чије се спајање планира и
изузимање тог дела,
Приказати основни габарит објекта (основу приземља) у ситуацији и у односу на то предвиђено удаљење (које треба проверити у односу на висину објекта, ¼ висине
вишег објекта), исправити и легенду у складу са тим,
Легенда треба да садржи податке који се односе само на овај објекат,
У пројекту архитектуре у делу биланс површина по етажама за цео објекат се помиње бруто површина петог спрата од 517.70м2, а у нумеричкој документацији
442,02м2, ускладити,
Зелене површине-38+64+75=177,00м2, а наводи се 185,00м, дати површине у Главној свесци, јасно приказати да је испоштован минимални проценат од 20% површине
парцеле (према новој површини),
Посебном бојом јасно приказати у ситуацији и легенди испаде (на свим странама) и искотирати према правилу из важећег плана од основног габарита објекта
(приземља),
Улаз у објекат, улаз у пословни простор јасно приказати (није усклађено са легендом), ширину интерне саобраћајницу са стрелицама за улазак и паркирање,
Паркинг места на парцели нису јасно приказана, дати објашњење на основу чега су потребна само два паркинг места за пословни простор (нето површина пословног
простора 155,34м2), као и паркинг место П1,
Како се на кат.парцели 3724 КО Лозница на међи налази вишепородични објекат проверити статус истог, због удаљења (у процесу озакоњења, претходно издате
дозволе и слично), а уцртати и вишепородични објекат за који је издата грађевинска дозвола на к.п. 3728,3729 и 3733 КО Лозница (спојене),
Дати висину потпорног зида.

 

                                Како постоје недостаци у достављеном ИДР  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.

 

                                                                                   

 


