REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORLE
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/15-01/19
URBROJ: 238/36-01-15-01
Orle, 18. studeni 2015.
Na temelju čl. 102., 103.i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Jedinstveni
upravni odjel Općine Orle, kao nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem izrade II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Orle izradio je
IZVJEŠĆE
o provedenoj Ponovljenoj javnoj raspravi o Prijedlogu
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle
(Prva) Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle (u daljnjem
tekstu: Plan) trajala je od 17. kolovoza – 01. rujna 2015. godine.
Obzirom na prihvaćene prijedloge iz Javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana u istom je
izvršena promjena granica građevinskog područja i brisan je koridor za županijsku cestu u istraživanju od
naselja Suša prema Sisačko-moslavačkoj županiji u širini od 70m unutar građevinskog područja naselja
čime se utjecalo na vlasničke odnose, te je sukladno čl. 104. st. 1. Zakona, bilo potrebno provesti Ponovnu
javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana.
Prema svim prihvaćenim prijedlozima iz Javne rasprave, izrađen je Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana –
prijedlog, za Ponovnu javnu raspravu koji je sadržavao I. Osnovni dio Plana i II. Obvezene priloge. U I.
Osnovnom dijelu Plan dani su dijelovi koji su u odnosu na prethodni Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana
izmijenjeni (Odredbe za provođenje i dijelovi Grafičkog dijela Plana).
Na temelju čl. 95. st. 2. i čl. 105. st. 1. Zakona o prostornom uređenju, načelnik Općine Orle donio je
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu raspravu (KLASA: 35002/15-02/15, URBROJ: 238/36-02-15-01 od 22. listopada 2015.). Zaključak se nalazi u privitku (Privitak 1.)
i sastavni je dio ovog Izvješća.
Sukladno čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade objavio je Ponovnu javnu raspravu o
Prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku - „24 sata“ od 24. listopada 2015., te na mrežnim
stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i Općine Orle (www.opcinaorle.hr). Ponovna javna rasprava trajala je 8 dana, od 02. studenog - 10. studenog 2015. godine. Tekst
objave Ponovne javne rasprave (KLASA: 350-02/15-02/15, URBROJ: 238/36-02-15-02 od 22. listopada
2015.), kao i preslike objavljenih oglasa, nalaze se u privitku (Privitak 2.) i sastavni su dio ovog Izvješća.
Sukladno čl. 97 Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavio je i posebnu obavijest o Ponovnoj
javnoj raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili su trebala dati zahtjeve
za izradu II. izmjena i dopuna Plana (KLASA: 350-02/15-01/16, URBROJ: 238/36-01-15-01 od 26.
listopada 2015.):
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
2. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša,
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zagreb,
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka, Sektor upravnih,
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova,
5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
6. Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,
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7. Visokonaponski dalekovod, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
8. HEP ODS d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica,
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za
zaštitu i spašavanje,
10. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
11. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,
12. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Dugo Selo,
13. Županijska uprava za ceste,
14. PLINACRO d.o.o., za transport i trgovinu prirodnim plinom,
15. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja i proizvodnje NIP za JIE, Sluzba
za odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP,
16. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
17. Grad Velika Gorica, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša,
18. Općina Rugvica, Jedinstveni upravni odjel,
19. Općina Lekenik, Jedinstveni upravni odjel,
20. Općina Martinska Ves, Jedinstveni upravni odjel.
U privitku dopisa posebne obavijesti o Ponovnoj javnoj raspravi javnopravnim tijelima je dostavljen i
digitalni zapis na CD-u, u pdf formatu, elaborata Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu
raspravu.
Ministarstvu poljoprivrede, u privitku dopisa posebne obavijesti o Ponovnoj javnoj raspravi (KLASA: 35002/15-01/16, URBROJ: 238/36-01-15-01 od 26. listopada 2015.), dostavljen je tabelarni i grafički pregled
podataka o poljoprivrednom zemljištu koje je obuhvaćeno prenamjenom u Prijedlogu II. izmjena i dopuna
Plana za Ponovnu javnu raspravu.
Ministarsvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, dostavljena je također posebna
obavijesti o Ponovnoj javnoj raspravi (KLASA: 350-02/15-01/16, URBROJ: 238/36-01-15-03 od 16.
listopada 2015.), s napomenom da u Prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu raspravu nije
izvršena prenamjena šuma i šumskog zemljišta u neku drugu namjenu.
Posebne obavijesti o Ponovnoj javnoj raspravi dostavljene svim javnopravnim tijelima se nalaze u privitku
(Privitak 3.) i sastavni su dio ovog Izvješća.
U razdoblju trajanja Ponovne javne rasprave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu
raspravu bio je stavljen na javni uvid u prostorijama Općine Orle i na mrežnim stranicama Općine Orle.
Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu raspravu održano je 03.
studenog 2015. godine u 10,00 sati u Općini Orle, Orle, Orle 5.
Zapisnik s javnog izlaganja nalazi se u privitku (Privitak 4.) i sastavni je dio ovog Izvješća.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu raspravu mogli su
se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti u pisanom
obliku na adresu: Općina Orle, Jedinstveni upravni odjel, 10 411 Orle, Orle 5, zaključno do 10. studenog
2015. godine. Sukladno čl. 104. st. 3. Zakona, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogli su se podnositi samo u
vezi s dijelovima koji su u odnosu na prethodni Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana izmijenjeni.
Na javnom izlaganju, odnosno u zapisniku s javnog izlaganja, nije bilo mišljenja, prijedloga i primjedbi.
U knjigu primjedbi nije bilo upisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi (Privitak 5.).
U roku navedenom u objavi Ponovne javne rasprave, na adresu nositelja izrade mišljenja, prijedloge i
primjedbe podnijela su 4 podnositelja (Privitak 6.).
Nakon određenog roka do završetka izrade ovog Izvješća, također nije bilo mišljenja, prijedloga i
primjedbi.
U nastavku se daje tabelarni pregled mišljenja, prijedloga i primjedbi koji su dostavljeni na adresu nositelja
izrade u određenom roku:
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1.

PODNOSITELJ:

1.1.
1.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

2.

PODNOSITELJ:

2.1.
2.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

3.

PODNOSITELJ:

3.1.
3.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

4.

PODNOSITELJ:

4.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

4.1.

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
Zaprimljeno: 02.11.2015.
djelatnosti
Klasa: 350-02/15-01/17
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb
Ur.broj: 238/36-01-15-01
Nema primjedbi na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Orle za Ponovnu javnu
raspravu.
Prihvaća se.
INA d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina,
Zaprimljeno: 10.11.2015.
Sektor za razradu polja,
Klasa: 350-02/15-01/17
Av. Većeslava Holjevca 10, 10 020 Zagreb
Ur.broj: 238/36-01-15-02
Nema primjedbi na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Orle za Ponovnu javnu
raspravu.
Prihvaća se.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,
Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb

Zaprimljeno: 11.11.2015.
Klasa: 350-02/15-01/17
Ur.broj: 238/36-01-15-03
Nema primjedbi na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Orle za Ponovnu javnu
raspravu.
Prihvaća se.
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva,
Zaprimljeno: 13.11.2015.
lovstva i drvne industrije,
Klasa: 350-02/15-01/17
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Ur.broj: 238/36-01-15-04
Nema primjedbi na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Orle za Ponovnu javnu
raspravu.
Prihvaća se.

Sveukupno broj podnositelja, te broj mišljenja, prijedloga i primjedbi iznosi:

Podnositelji i primjedbe iz zapisnika s
javnog izlaganja
Podnositelji i primjedbe upisani u knjigu
primjedbi
Podnositelji i primjedbe dostavljene poštom
u roku
Podnositelji i primjedbe dostavljeni izvan
roka
SVEUKUPNO

BROJ PODNOSITELJA

BROJ PRIMJEDBI

0

0

0

0

4

4

0

0

4

4

1. U Ponovnoj javnoj raspravi je mišljenja, prijedloge i primjedbe u određenom roku podnijelo 4
podnositelja (u zapisnik s javnog izlaganja 0 podnositelja, u knjigu primjedbi 0 podnositelja, na
adresu nositelja izrade 4 podnositelja), a izvan roka 0 podnositelja.
2. Ukupno je obrađeno 4 mišljenja, prijedloga i primjedbe.
3. Prihvaćena su sva 4 mišljenja, prijedloga i primjedbe.
Sukladno čl. 103. Zakona o prostornom uređenju, zaključno se daje popis sudionika u Ponovnoj javnoj
raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni. Popisa sudionika čija mišljenja, prijedlozi i
primjedbe nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni nema obzirom da istih nije bilo.
- Popis sudionika u Ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni:
1. HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,
2. INA d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor za razradu polja,
Av. Većeslava Holjevca 10, 10 020 Zagreb,
3. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb.
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.
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U privitku Izvješća:
1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana za Ponovnu javnu raspravu
(KLASA: 350-02/15-02/15, URBROJ: 238/36-02-15-01 od 22. listopada 2015.),
2. Objava Ponovne javne rasprave
(KLASA: 350-02/15-02/15, URBROJ: 238/36-02-15-02 od 22. listopada 2015.),
3. Posebna obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi
(KLASA: 350-02/15-01/16, URBROJ: 238/36-01-15-01 od 26. listopada 2015.; KLASA: 350-02/1501/16, URBROJ: 238/36-01-15-01 od 26. listopada 2015.; KLASA: 350-02/15-01/16, URBROJ: 238/3601-15-03 od 16. listopada 2015.),
4. Zapisnik s javnog izlaganja,
5. Preslika iz Knjige primjedbi,
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upućeni u roku.

Stručni izrađivač Plana:
Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije

Nositelj izrade Plana:
Jedinstveni upravni odjel
Općine Orle

Odgovorni voditelj izrade:

Pročelnica:

Melita Sabranović, dipl.ing.arh.

Gordana Ščetko Hrešček
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PRIVITAK 1.: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana za Ponovnu javnu raspravu
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PRIVITAK 2.: Objava Ponovne javne rasprave
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Objava Ponovne javne rasprave u dnevnom tisku “24 sata”:
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Objava Ponovne javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr) i Općine Orle
(www.opcina-orle.hr):
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PRIVITAK 3.: Posebna obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi
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PRIVITAK 4.: Zapisnik s javnog izlaganja
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PRIVITAK 5.: Preslika iz Knjige primjedbi
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PRIVITAK 6.: Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upućenih u roku
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