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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по усаглашеном захтеву Друштва за производњу и промет "Интер Инвест"
ДОО Лозница чији је пуномоћник Драган Пајић из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-
пословног објекта са гасним прикључком, мрс и гасном котларницом на к.п. 9211 и 9212 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, 9/2020 и 52/2021") 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 Друштва за производњу и промет "Интер Инвест" ДОО Лозница чији је пуномоћник Драган Пајић из Лознице за издавање локацијских
услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са гасним прикључком, мрс и гасном котларницом на к.п. 9211 и 9212 у КО Лозница, због
недостатака у Идејном решењу (ИДР).

О б р а з л о ж е њ е

 

Подносилац захтева, Друштва за производњу и промет "Интер Инвест" ДОО Лозница чији је пуномоћник Драган Пајић из Лознице, обратио се овом органу
захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Провером да ли је Идејно решење урађено у складу са Просторним планом града Лпзнице (''Службени лист града Лознице'', број 7/21),, утврђено је да Идејно решење садржи
недостатке који се огледају у следећем:

Планирани објекат не може се поставити на гранису са  катастарском парцелом број 9214 КО Лозница (њену задњу међу), потребно је испоштовати минимално
прописано растојање од бочне границе парцеле у том делу.
На пресецима и изгледима уцртати постојећу линију терена.
На граници са к.п. 9210 КО Лозница где планиран тип изградње прекинути низ није дозвољено на међи градити објекат изнад коте терена.

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.
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