
Република Србија

ГРАД  ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-38114-LOCAH-12/2021

Заводни број: 353-334/2021-V

Датум:13.10.2021. године

Л о з н и ц а 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Друштва за производњу, промет и услуге"ИНТЕР ИНВЕСТ" ДОО Лозница, из Лознице,
чији је пуномоћник Драган Пајић, за измену локацијских услова због измене грађевинске дозволе (повећање броја станова, промена површине локала и положаја и површине
гасне котларнице) вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4 са таванским простором као корисним простором (три стамбене јединице и гасна
котларница) на КП 8816/1 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 52/21") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана детаљне регулације блока између Улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници (''Службени
лист града Лознице'', број 06/2017), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Друштва за производњу, промет и услуге "ИНТЕР ИНВЕСТ" ДОО Лозница, из Лознице, чији је пуномоћник Драган Пајић, за измену локацијских
услова због измене грађевинске дозволе (повећање броја станова, промена површине локала и положаја и површине гасне котларнице) вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности
По+Пр+4 са таванским простором као корисним простором (три стамбене јединице и гасна котларница) на КП 8816/1 у КО Лозница , због недостатка у садржини достављеног Идејног
решења за даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева, Друштвo за производњу, промет и услуге"ИНТЕР ИНВЕСТ" ДОО Лозница, из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање
локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

              

                        На захтев овог Одељења за услове упућен електронским путем дана 29.09.2021.године,  ЈП"Електродистрибуција"Лозница је одговорило:

 

Не могу се издати УПП за предметни објекат, из следећег разлога:

 

У приложеном ИДР-у је наведен потребан број мерних уређаја, а да при томе није узето у обзир да је прикључак за објекат према важећој грађевинској дозволи изграђен и да
је објекат у фази прикључења на ЕЕ инфраструктуру. За претварање таванског простора у стамбени простор и услове за тај део потребно је да странка наведе потребан број
мерних места и снаге само за тај део.

Сходно наведеном, принуђени смо да ваш захтев одбијемо.

Такође, на захтев овог Одељења за услове упућен електронским путем дана 29.09.2021.године,  ЈП"Водовод и канализација"Лозница је одговорило:

Даје се сагласност на локацију, уз напомену да је за прикључак на фекалну канализацију потребно изградити око 70 м колектора у Улици Марије Бурсаћ и укључити
га у постојеће фекално ревизионо окно. Након наведене изградње, потребно је да нам се обратите захтевом за прикључење на фекалну канализацију. Прибављање свих
потребних сагласности пада на терет инвеститора.

Приложен и Уговор о изградњи недостајуће комуналне инфраструктуре.

Уз нови захтев приложити и услове осталих имаоца јавних овлашћења добијених у овом поступку.

 

                                Како постоје недостаци у достављеном Идејном решењу 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 од 3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења. 
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