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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Александра Тадића из Зајаче, чији је пуномоћник Никола Арнаутовић за издавање
локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта на КП 378/8 у КО Воћњак, 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 Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', број
13/2011), доноси

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Александра Тадића из Зајаче, чији је пуномоћник Никола Арнаутовић за издавање локацијских услова за изградњу породичног стамбеног
објекта на КП 378/8 у КО Воћњак, због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом. 

            

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева Александар Тадић из Зајаче, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

На захтев овог Одељења за услове упућени електронским путем дана 28.03.2022.године ЈВП "Србијаводе" је одговорило Обавештењем:

 

Обзиром да је предвиђена изградња водонепропусне септичке јаме, потребно је прописно димензионисати исту на основу потребног капацитета (урадити хидролошки
прорачун и усвојити димензије јаме на основу меродавних количина отпадних вода које је потребно да прихвати иста током једног циклуса пуњења) и дефинисати
циклусе и начин пражњења септичке јаме. Такође, уколико је септичка јама реципијент атмосферских отпадних вода, потребно је у поступку димензионисања јаме
узети у обзир и меродавне количине атмосферских отпадних вода за планирани период пуњења јаме.
Уколико је река Штира реципијент атмосферских отпадних вода, урадити и протицај средњих и малих вода у циљу дефинисања коте испуста. Такође је потребно тада
на графичком прилогу означити урез средње и мале воде (Q sr i min) воде реке Штире.
На основу Идејног решења и Хидролошке студије реке Штире на посматраној деоници, потребно је извршити насипање терена како   би се добила довољна висина
ради заштите објекта од великих вода реке Штире. Пошто се планирани објекат септичке јаме налази у непосредној близини корита реке Штире, исти не сме да он буде
потопљен приликом наиласка великих вода реке Штире, па је потребно означити висинске коте објекта (коте дна, коте горње ивице и коте поклопца) на цртежима у
оквиру графичког прилога, на основу којих би се видело да ли ће предметни објекат бити потопљен ако дође до појаве великих вода реке Штире.
На основу Идејног решења предвиђа се изградња и заштитног објекта – „насипа са круном“, ради заштите ужег простора око објекта од великих вода реке Штире.
Потребно је димензионисати поменути објекат и уцртати га на ситуационом плану и у графичком прилогу како би се установило да његовом изградњом неће бити
угрожена стабилност обале реке Штире, нити



 

да ће негативно утицати на протицајни профил и режим течења реке Штире. Дати и технички опис планираног будућег „насипа“.

Како постоје недостаци у садржини достављеног Идејног решења  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 8. став 1.  истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог
Закључка.             

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа
административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

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 о 3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.
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