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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
07/21), 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 06.10.2021.године ЈВП "Србијаводе" је одговорило Обавештењем:

 

Идејно решење не садржи прилог 10 у скалду са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката ("Сл. Гласник РС, број 73/19).
Није достављена Хидролошка студија реке Штире (десне притоке реке Дрине) у циљу прибављања мишљења Хидрометеоролошког завода Србије-РХМЗ-а. Река
Штира се граничи са предметном катастарском парцелом број 378/8 КО Воћњак, на којој је планирана изградња стамбеног објекта, а на основу идејног решења
предметни објкеат се налази у непосредној близини саме реке, која је у том делу нерегулисана, па постоји објективна потенцијална опасност по објекат од великих
вода реке Штире. Хидролошку анализу извршити за карактеристичне повратне периоде протицаја у домену великих вода на бази прибављених потребних хидролошких
и метеоролошких података од РХМЗ-а. На графичким прилозима потребно је означити урез стогодишње велике воде Q1% реке Штире.
Пошто је предвиђена изградња водонепропусне септичке јаме, прописно је димензионисати на основу потребног капацитета, дати графички приказ септичке јаме и
дефинисати циклусе пражњења септичке јаме.
Уколико је река Штира реципијент атмосферске канализације, 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 ситуационом приказу планираног објекта уцртати пратећу инфраструктуру (водовода и канализације).

 

 Уз усаглашени захтев приложити и остале добијене услове од имаоца јавних овлашћења прибављене у овом поступку.

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 Оде љења.
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