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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Владимира
Јовановића из Лознице, Миодрага Борисављевића 7 чији је пуномоћник Бранислав
Мићић, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног
објекта са прикључним гасоводом и мерно-регулационом станицом, спратности По+Пр+4
на катастарској парцели 5222 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 Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага
Борисављевића и Немањине у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  16/16 и 24/20),
доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Владимира Јовановића из Лознице, Миодрага
Борисављевића 7 чији је пуномоћник Бранислав Мићић, за издавање локацијских услова
за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом и
мерно-регулационом станицом, спратности По+Пр+4 на катастарској парцели 5222 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, Владимир Јовановић из Лознице, обратио се овом органу захтевом
за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.



 

Недостаци у Идејном решењу:

 

Како део објекта који се налази на к.п. 5223 КО Лозница прелази и на предметну парцелу,
описати како је решено то питање и прибавити сагласност власника кат.парцеле 5223 КО
Лозница,
Просторна организација парцеле и уређење парцеле које је описано у техничком опису мора
бити јасно означено и приказано у Ситуацији-приказана према плану и искотирана ширина
Улице Миодрага Борисављевића (графички приказ саобраћаја из планског документа),
искотирано увлачење грађевинске линије, пешачки улаз у стамбени део објекта приказан,
улаз у пословни део означен, ширина колског улаза, прилаз зеленој површини, приказана
приступна саобраћајница и искотирана ширина, искотиране ширине рампи, место за
контејнер, игралиште за децу и др.,
Пешачки улаз у објекат означити и да ли је планирана заштитна ограда,
Дати посебну Ситуацију са приказаним зеленим површинама и посебно издвојеним
површинама у m2 (свака посебно дата), оправданост од 180,24m2 са приказаним прилазом до
зелене површине, означити стрелицама, дати коту на зеленој површини у односу на суседне
парцеле ( према к.п. 5226 и к.п. 5227),
Дати објашњење према којим правилима су дати испади према бочном дворишту од 0,90м,
 Исправити податак о висини објекта (са лифтом),

 

                        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.

Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново
административну таксу.

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.

 

 

 

 

                                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 

                                                                Владан Трипковић, дипл.простор.план.

 



                                                                                   

 

 

                                                                                           

                                                                                                                         
                                                                                                      

 

 


