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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "NATURA TRADE" д.о.о. Лозница, Бањска бб, чији је
пуномоћник Владимир Павловић из Лознице за издавање локацијских услова за изградњу индустријског објекта – производна хала са
прикључним гасоводом и МРС на к.п. 4533/5, 4533/25 и 4533/12 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 План детаљне регулације Индустријске зоне "Шепак" (''Службени лист града Лознице'', број 7/07, 1/12, 17/17 и
4/19), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "NATURA TRADE" д.о.о. Лозница, Бањска бб, чији је пуномоћник Владимир Павловић из Лознице за издавање
локацијских услова за изградњу индустријског објекта – производна хала са прикључним гасоводом и МРС на к.п. 4533/5, 4533/25 и 4533/12
КО Лозница, због недостатака у Идејном решењу (ИДР).

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, "NATURA TRADE" д.о.о. Лозница, Бањска бб, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних
у диспозитиву закључка.

 

Пошто је за интерну саобраћајницу дефинисану ИД ПДР (чија деоница се припаја комплексу), формирана грађевинска парцела
саобраћајнице, а у профилу саобраћајнице је изграђена комунална инфраструктура, потребно је посебно означити ову деоницу у
графичком прилогу, уз напомену (у текстуално делу) да се саобраћајница и изграђене инсталације задржавају и да инвеститор мора да
обезбеди приступ инсталацијама ради одржавања, као и њихову заштиту и несметано функционисање.
Потребно је спајање к.п. 4533/5 и 4533/25 КО Лозница, формирање грађевинске парцеле за потребе изградње новог објекта.
На ситуацији искотирати димензије паркинг места, ширине саобраћајница, пешачких стаза, удаљења од објекта до суседних катастарских
парцела, уцртати колске и пешачке прилазе на парцелу.

             Предвидети простор за паркирање теретних возила, који према ИД ИДР-а треба да се планира на парцели/комплексу.

У текстуалном делу, у планском основу уз назив важећег плана вишег реда навести број Службеног листа у којем је обављен,
Димензионисати и уписати радијус кривине тако да се може кретати противпожарно возило.
Искотирати сва меродавна удаљења.
У текстуалном делу образложити планиран број паркинг места.
Навести којој зони, односно целини предметне локације припадају, претежне и допунске намене, навести које интерне и јавне
саобраћајнице окружују локацију и омогућују приступ парцелама.

 

Напомена: Пред Одељењем је поступак потврђивања вашег Урбанистичког пројекта,  уколико планирате да поднесете усаглашен захтев за
издавање Локацијских услова потребно је да претходно одустанете од захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта.

 

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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