
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Klasa: 350-02/14-01/4
Ur.broj : 2103/01-06/1-14-71
U Bjelovaru, 14.11.2014.

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj
153/13.) (dalje:Zakon), Nositelj izrade - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Bjelovara i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača - tvrtka APE d.o.o. iz
Zagreba, u postupku izrade i donošenja URBANISTiČKOG PLANA UREĐENJA
RADNiČKO NASELJE (dalje: Plan), izradili su :

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

1. Uvod
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Radničko naselje donijelo je 31. ožujka 2014.
godine na svojoj 6. sjednici Gradsko vijeće Grada Bjelovara, a Odluka o izradi objavljena je u
"Službenom glasniku Grada Bjelovara" broj 1/14 od 1. travnja 2014. godine.

Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je 24. rujna 2014.god. Zaključak o utvrđivanju
prijedloga Plana za javnu raspravu. (KLASA:350-02/14-01/4, URBROJ:2103/01-01-14-56).

Sukladno zaključku Gradonačelnika i temeljem članka 81. Zakona, Upravni odjel za
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara proveo je javnu raspravu o
Prijedlogu Plana.

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem
Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu u "Bjelovarskom listu" dana 25. rujna 2014.,
na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr) i Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja (www.mgipu.hr).

Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona, upućena je na adrese 20 javnopravnih tijela
određenih posebnim propisima kao i nadležnom mjesnom odboru Ban Josip Jelačić. Popis
pozvanih na javnu raspravu sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog
Izvješća.

U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:

- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama
Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar, radnim danom u vremenu od 8.00 do
13.00 sati u razdoblju javne rasprave od 3. listopada do 2. studenoga 2014. god.

- mjesto i datum javnog izlaganja: 15. listopada 2014. godine s početkom u 11.00 sati u
prostorijama Gradske uprave Grada Bjelovara

- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do
2. studenoga 2014. godine



Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl.
95. Zakona o prostornom uređenju, tekstualni i grafički dio te obrazloženje plana i sažetak za
javnost.

U prostoriji javnog uvida bila je izložena numerirana i ovjerena knjiga primjedbi.

U tijeku javne rasprave održano je jedno javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade
plana, a obrazloženje prijedloga Plana, iznijela je Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. odgovorni
voditelj izrade Plana.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su davali usmene primjedbe i sugestije za
izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana. Na usmene primjedbe je odgovoreno na samom
javnom izlaganju.

Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je dio Izvješća.

3. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisana niti jedna
primjedba.

Pisanu primjedbu dostavio je Nositelj izrade plana. Dostavljena primjedba je u cijelosti
prihvaćena.

Na prijedlog Plana dostavljeno je 1 očitovanje po posebnoj obavijesti i to Ministarstva
obrane Republike Hrvatske. U očitovanju po posebnoj obavijesti nije bila navedena
primjedba.

Zaključak

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave.

Sukladno članku 105. Zakona ovo Izvješće i Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavlja se
Gradonačelniku koji utvrđuje Konačni prijedlog Plana.

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su:
- Preslika objave javnog uvida iz tiska - Bjelovarski list, 25. rujna 2014.

Preslika objave javnog uvida s web stranice Grada Bjelovara
Preslika objave javnog uvida s web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja
Posebna pisane obavijesti o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj
raspravi
Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika javnog izlaganja
Primjedba Nositelja izrade
Očitovanje MORH-a
Preslika knjige primjedbi.
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ TISKA - Bjelovarski list, 25. rujna 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJElOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti iuređenje prostora

Klasa: 350-02{14-O114-
Ur.broj: 2103/01-0611-14-50
U Bjelovaru, 23.9.2014.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti iuređenje prostora, kao nIl-sitel;postupka, temeljem članka 94. i96. Zakona o
prostornom uređenju (NN br. 153113) iOdluke gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje;

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU URBANJSTICKOG PLANA

UREĐENJA RADNICKO NASELJE
1} Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Radničko naselje (dalje: Plan) traje od 3.

listopada do 2..studenog 2014.

2) Uvid u prijedlog Plana moguće Je Izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u pro5torijalTl.a Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti j uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E.Kvaternika 2., svaki radni dan li vremenu od 8 do 13 Selti.

3} Javno illaganje radi obrazloženja plamkih rješenja, smjernica imjera Plana, odriat će se lS. listopada 2014. !sri/edai s
početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.

4) Očitovanja, primjedbe, prijedlozi imišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do
zaključno 2. studenog 20t4.

5) Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
a} Svizainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da :

- imaju pravo uvirta u prijedlog Plana tijekQm trajanja javne rasprave,
- mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
- mogu dati prijedloge iprimjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
- mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge iprimjedi}e tijekom javne rasprave.

b) Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem
miŠljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa Vili dokumenata kojiJe od
utjecaja na Plan.

6)

ipl.ing.geolog.
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S WEB STRANICE GRADA BJELOVARA.

Bjelovar.hr Javna rasprava o prijedlogu UPUR.adničko naselje http://www.bjelovar.hr/v ijesti/j avna- raspra va-prij edl og- urbanisti c

- Bjelovar.hr - http://www.bjelovar.hr-

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radničko
naselje
Posted By Grad B'elovar On 24/09/2014 @ 11:43 In Vijesti I Comments DisabJed

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Klasa: 350-02/14-01/4
Ur.broj: 2103/01-06/1-14-50
U Bjelovaru, 23.9.2014.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka,
temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika
Grada Bjelovara, objavljuje:

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNIČKO NASELJE

1. Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Radničko naselje
(dalje: Plan) traje od 3. listopada do 2. studenog 2014.

2. Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E.
Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.

3. Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera Plana, održat će se
15. listopada 2014. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada
Bjelovara.

4. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme
trajanja javne rasprave, do zaključno 2. studenog 2014.

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :
a. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da :

• imaju pravo uvida u prijedlog Plana tijekom trajanja javne rasprave,
• mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog

izlaganja,
• mogu dati prijedloge i primjedbe LI zapisnik o javnom izlaganju,
• mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe

tijekom javne rasprave.
b. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u

javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno
mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na Plan.

6. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i
prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom
roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar; Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti LI obzir
LI pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
Ivica MarkoviA9'.<ie,dipl.ing.geolog.

Article printed from Bjelovar.hr: http://www.bjelovar.hr

URLto article: http://www.bjelovar.hr/vijesti/javna-rasprava-prijedlog-urbanisticki-
plan-ured enja-rad nieko-naselje/

Copyright © 2011 Grad Bjelovar. Sva prava pridržana.
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S WEB STRANICE MINISTARSTVA
GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Dobrodošli u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenia lntp.z/www.mgipu.hr/default.aspxfid= 17503

PUBUKACIJE

Sve na jednom mjestu.

www.gov.hr

•• 01.10.2014. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Biskupija (II)

,.. 26.09.2014. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Ciljanih izrnjen
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

•• 24.09.2014. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Radničko naselje, Grad Bjelovar

,.. 24.09.2014. - Informacija o javnoj raspravr o Plijedlog Izmjena i dopur
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac, Grad Sin]

'lo 19.09.2014. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu
Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Virovitice

]>o. 18.09.2014. - Infcrrnacrja o javnoj raspravt o pruedloqu Izmjena i
dopuna p"ostornog plana uređenja Općine Ston

•. 18.09.2014. - Informacija o ponovnoj Javnoj raspravi o prijedlogu
Izmjena I dopuna prostornog plana uređenja općine Sućuraj

•• 18.09.2014. - rnrormactje o javnoj raspravi o prijedlogu urben.strčkoq
plana uređenja "Katoro-Stella Maris, Istok", Grad umag

• 18.09.2014. - Informacija o prijedlogu drugih izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja općine Bof

•. 15.09.2014. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja turističke zone .•BI Village", OpĆina Fažana

NATJEČAJI I JAVNA NABAVA

PRISTUP INfORMACIJAMA

NAJČEŠĆA PITA.NlA I ODGOVORI

SLUŽBENI OBRASCI

UPUTE, OBJAŠNJENJA I MIŠUEN1A

:-:

Središnji
državni
portal

Vlada Republike Hrvatske

APN - Agencija za pravni promet I
posredovanje nekretninama

r, Ispiši strani

OGU - Državna geodetska uprava

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

AZONIZ - AgenCija za ozakonjenje
nezakonito izgrađenih zgrada

FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Etički kodeks državnih službenika
Narodne novine 40/11,13/12
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANDA

GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Klasa: 350-02/14-01/4
Ur.broj : 2103/01-06/1-14-50
U Bjelovaru, 23.9.2014.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj
postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke
gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje;

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRDEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNIČKO NASEUE

1) Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Radničko naselje
(dalje; Plan) traje od 3. listopada do 2. studenog 2014.

2) Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E.
Kvatemika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.

3) Javno izlaganje radi obrazloženja plansklh rješenja, smjernica i mjera Plana, održat će se 15.
listopada 2014. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.

4) Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme
trajanja javne rasprave, do zaključno 2. studenog 2014.

5) Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
a) Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da :

- imaju pravo uvida u prijedlog Plana tijekom trajanja javne rasprave,
- mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
- mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
- mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne
rasprave.

b) Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj
raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni
posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na Plan.
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POSEBNA PISANE OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
S POPISOM POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI

REPU BUKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANDA

GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KlASA: 350-02/14-01/4
URBROJ: 2103/01-06/1-14-49
Bjelovar ,24.9.2014.

PREDMET UPU "RADNIČKO NASEUE",
• zasebna obavijest o javnoj raspravi •

U postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja "RADNIČKO NASfUE" (dalje:
Plan), sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13), zasebna
obavijest O odvijanju javne rasprave dostavlja se :

a) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu
prostornog plana i

b) mjesnim odtorirna, odnosno gradskim četvrtima za podruČje obuhvata prijedloga urbanističkog
plana uređenja.

Obavijest o odvijanju javne rasprave objavljena je u listu Bjelovarac te na mrežnim stranicama
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao i na web stranici Grada Bjelovara. U obavijesti se
navodi:

1) Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Radničko naselje
(daije : Plan) traje od 3. listopada do 2. studenog 2014.

2) Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E.
Kvatemika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.

3) Javno izlaganje radi obrazloženja p!anskih rješenja, smjernica i mjera Plana, održat će se 15.
listopada 2014. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.

4) OČitovanja, primjedbe, prijedlOZi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme
trajanja javne rasprave, do zaključno 2. studenog 2014.

5) Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :
a) Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da :

- imaju pravo uvida u prijedlog Plana tijekom trajanja javne rasprave,
- mogu Postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
- mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
- mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne
rasprave.

b) Javnopravna tijela kaja su dala, odnosno trebala dati zahtieve za izradu Plana, u javnoj
raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o prinUeni
posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na Plan.

6) Sva OČitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisanl i potpisani imenom j
prezimenom odnosno Ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku
dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora, Trg E. Kvaternika 2,43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi
izvješća o javnoj raspravi. '

PRpČElNIK:
Ivica Markovinovit;r:r;

'/,/ -
/ /

I
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Dostaviti:

I
Grad

I Poštansk
Naziv tvrtke Adresni redak 1 I Acresni redak 2 I broj

MINISTARSTVO Uprava za zaštitu prirode Runjaninova 2 Zagreb
KULTURE 10.QOO

MINISTARSTVO I

KUL TURE Uprava za
\ Konzervatorski odjel u Trg E.Kvaternika 6 Bjelovar

zašt kult baštine
Bjelovaru 43.000

MINIST ARSTv'O Uprava za nekretnine, Sarajevska cesta 7 I Zagreb
OBRANE RH graditeljstvo i zaštitu okoliša 10.000

MUP RH, PU Inspektorat Vlahe Paljetk.a 2 Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska 43.000
DRZA VNA UPRAVA ZA
ZAŠTITU I Područni ured Bjelovar , Ivana Gundulića 1 Bjelovar
SPAŠAVANJE

I 43.000,
ZAVOD ZA
PROSTORNO Trg E. Kvaternii<a 13 Bjelovar
UREĐENJE BBŽ 43.000

ŽUPANIJSKA UPRAVA Josipa Jelačića 2 Bjelovar
ZACESTEBBŽ 43.000

HRVATSKE CESTE Vončinina 3 1 Zagrebd.o.o. 10.000

HRVATSKE CESTE TI BJELOVAR Josipa Jelačića 2 Bjelovar
d.o.o. 43.000,
HRVATSKA POŠTA d.d. Središte pošta Bjelovar Ljudevita Gaja 2 Bjelovar

43.000

HAKOM hrv.ag.za poštu i Jurišićeva 13 Zagreb
el. kom unikacije 10.000

UDRUGA POKRETNIH Šrapčeva 5 Zagreb
KOMUNIKACIJA HR 10.000

HEP ODS d.o.o. DP "ELEKTRA Bjelovar" Petra Biškupa 5 Bjelovar I 43.000
ELEKTROMETAL

,
Ferde Rusana 21 Bjelovardistribucija pUnad.o.o. 43.000

HRVATSKE VODE, vgo vodnogospodarska
za vodno područle sliva ispostava "Česma - Vatroslava Lisinskog 4 b Bjelovar
Save Glogovnica" 43.000

KOMUNALAC d.o.o. Livadićeva 14a. Bjelovar
43.000

VODNE USLUGE o.o.o. \ Uvadićeva 14a. Bjelovar
43.000

HRVATSKE CESTE
TI BJELOVAR J.JelaČiĆa 2 Bjelovar !

d.o.o. I 43.000

Savska 88 a
!

PLINACRO d.o.o. Služba razvoja Zagreb
10.000

RENCON d.o.o. Vijenac Ivana
OsijekMažuranića 8 31.000
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MO BAN JOSIP pred. Boža Djordjević
I I

JELAČIĆ Unska 13 Bjelovar I 43.000

APE d.o.o. Ozaljska 6111 Zagreb ! 10.000

GRAD BJELOVAR Upravni odjel za Igospodarstvo

GRAD BJELOVAR Upravni odjel za društvene
\djelatnost

ARHIVA, ovdje I
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ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU
S POPISOM SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA

KLASA: 350-02/14-01/4
URBROJ; 2103/01-06/5-14-40

PREDMET: UPU RADNIČKO NASEUE,
Javno izlaganje u sklopu javne rasprave
zapisnik

Javno izlaganje u sklopu javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja
RADNIČKO NASEUE, (dalje: Plan) održana je 15. 10. 2014. godine 5 početkom u 11.00 sati u velikoj
vijećnici Grada Bjelovara

Način i objava javne rasprave propisani su člancima od 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne
novine", broj 153/13) (dalje; zakon).

Prema odredbama članka 81.(2) Zakona, nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora, a stručni izrađivač tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba, pravna osoba registrirana za obavljanje
djelatnosti prostornog uređenja s odgovarajućim ovlaštenjem, sukladno članku 82. Zakona.

Odluku o donošenju Plana sukladno članku 89. Zakona donijelo je Gradsko vijeće ("Službeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 1/2014).

Sadržaj, način i objava Odluke o izradi prostornog plana propisani su člankom 88. i 89. Zakona. Prema
kategorizaciji iz članka 60., urbanistički plan uređenja spada u kategoriju lokalnih planova, čiji je sadržaj
propisan člancima 79. i 80. Zakona.

Osnovni razlog za izradu i donošenje Plana je izgradnja sustava oborinske i fekalne odvodnje prema novom
tehmčkorn rješenju/ različitom od onog planiranog važećim DPU, te zadovoljavajuće prometno rješenje.

Plan se donosi prema "novom" Zakonu, u obuhvatu nešto manjem nego važeći DPU Radničko naselje, za koji
će se provesti propisani postupak stavljanja van snage, obzirom je s oba dokumenta prostornog uređenja
pokriveno identično područje.

Sukladno članku 90. Zakona u prethodnom razdoblju zatražene su smjernice i miŠljenja javno pravnih tijela
navedenih u Odluci o tzrađt, a OČitovanja su zaprimljena od 6 javno-pravnih tlje/a :

1 DRžAVNA UPRAVA ZA ZAŠTrru I SPAŠAVANJE, Područni ured Bjelovar, Ivana Gundulića 1, 43000
Bjelovar J

2. HAKOM - HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACDE, Jurišićeva 13, 10
000 Zagreb,
3. MINISTARS1VO OBRANE RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska
cesta 7, 10.000 Zagreb I

4 MINISTARSTVO KUlTIJRE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru,
Trg Eugena Kvaternika 6, 43.000 Bjelovar I

5. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Ul. R. Austrije 14.,10.000 Zagreb I

6. PLINACRO d.o.o., Savska 8Sa. 10.000 Zagreb.

Tijekom proteklog razdoblja prijedlozi tehničkih rješenja koordinirani su s tvrtkom RENCON d.o.o. iz Osijeka
koja projektira kanalizacijsku mrežu te su izvršene korekcije predloženog rješenja.

Također je 14.7.2014. održan i uvid u stručno lješenje odnosno Nacrt prijedloga Plana (prije "prethodna
rasprava"). Za uvid u stručno rješenje Nacrta prijedloga Plana poslano je ukupno 17 adresa (javno-pravna
tijela iRENCON d.o.o.}, a odazvalo se 5 predstavnika.
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Prijedlog plana za javnu raspravu formiran je zaključkom Gradonačelnika klasa 350-02/14-01/4, ur.broj :
2103/01-01-10-56, od 24.9.2014.

Obavijest o javnoj raspravi objavljena je li listu Bjelovarac od 25.9.2014, kao i web stranici Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja (rubrika Informacije o javnim raspravama) r web stranici Grada Bjelovara
te na oglasnoj ploči Nositelja izrade.

Pored navedenog, zasebna obavijest o javnoj raspravi poslana je na adrese 21 pravne osobe Hiosobe s javnim
ovlastima (komunalna poduzeća, distributeri, ustanove s javn im ovlastima, nadležna ministarstva kao inadležni
mjesni odbori).

Prijedlog Plana za javnu raspravu nalazi se u uredu nositelja i dostupan je na uvid javnosti tijekom javne
rasprave u vremenu od 8 - 13 sati.

OČitovanja, prijedlozi j primjedbe na Prijedlog izmjene Plana mogu se dati na Zakonom propisani način, a što
je navedeno i u oglasu o javnoj raspravi. Zaključni rok do kojeg se mogu dati primjedbe je 2. 11. 2014.

Javnom izlaganju su prisutni :

1. Mirela Čordaš, APE d.o.o iz Zagreba 1

2. Roko Jaković, MO Radničko naselje,
3. Mitar JakoviĆ, MO Radničko naselje,
4. Ivan Jaković, MO Radničko naselje,
5. Jakov Vikro, MO Radničko naselje,
6. Vojislav Vranjić, MO Radničko naselje I

7. Zvonimir Horn, Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

U uvodnom dijelu rasprave Z. Horn je pozdravio sve prisutne i upoznao ih sa razlozima za izradu Plana,
stručnim tzrađtvačern plana trgovačkim društvom APE o.o.o, iz Zagreba te sa samim postupkom i
terminologijom donošenja prostornih planova. Upozorava da je krajnji rok za podnošenje primjedbi propisan
objavom o javnoj raspravi, te da iza tog datuma neće biti moguće mijenjati Prijedlog Plana.

Tijekom izrade Prijedloga Plana, nositelj Izrade nije zaprimio niti jedan zahtjev za izmjenom.

Dokumentima prostornog uređenja (dio kojih Su i prostorni planovi) određuje se svrhovita organizacija,
kortštenje i namjena prostora te mjerila ismjernice za uređenje i zaštitu prostora.

U javnoj raspravi nadležna državna tijeta ipravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, građani iudruge ivlasniCi nekretnina (u daljnjem tekstu: sudionici u javnoj raspravi}
daju OČitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana, u roku i na način propisan
ovim Zakonom.

M. Ćordaš je u nastavku obrazložila detalje planskog uređenja predmetnog prostora, pri čemu treba
napomenuti da je isto bilo uvjetovano postojećom izgradnjom, tehničkim rješenjem odvodnje i rekonstrukcije
prometnica. Navodi da je Prijedlog Plana u postupku po "novom" Zakonu/ te se vrlo brzo nakon završetka
javne rasprave dolazi do konačnog rješenja.

Značaj~n faktor izgradnje u naselju je postojeći plinovod odnosno njegov zaštitni koridor od 60 rn, unutar
kojeg ce se teško ishoditi suglasnost za novu gradnju. Za sanaciju odnosno rekonstrukCiju postojećih objekata
unutar zaštitnog koridora treba ishoditi suglasnost trgovačkog društva PliNACRO.

Planom šireg područja (GUP) uvjetovana je namjena u samom oouhvatu Plana. To je prvenstveno stambena
s odsječci ma društvene namjene kao ijavnim zelenilom isustavom infrastrukture. Uvjeti za smještaj društvene
namjene napisani su općenito, obzirom se nije konkretizirao zahtjev za istom. Zelene javne površine smještene
su uz javne površine kao i zaštitni pojas plinovoda, te ih je moguće .oplemenlti" djeČjim igralištem,
rekreacijsk[m terenom i sl.

Naselje je specfično te većim dijelom izgrađeno.
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Površine stambene namjene predviđene su za izgradnju samostalnih ili dvojnih obiteljskih zgrada uz koje je
moguće izgraditi i pomoćne objekte kao i objekte gospodarske namjene koji nisu u suprotnosti s osnovnom
namjenom.

Prometnice su pratile postojeće komunikacijske tokove uz hijerarhijsku podjelu na sabirnice i ostale
prometnice. Dva osnovna smjera sabimica su sjever-jug, a Izvorska ulica je sekundarna sabirnica smjera istok
• zapad.

Profil prometnica vidljiv je iz grafičkog priloga, a nastojalo se omogućiti odvojeni kolni od pješačl<o-biCiklističkog
prometa. Osnovni biciklistički promet zamišljen je po zatvorenom odvodnom kanalu u sredini naselja koji je u
vlasništvu Hrvatskih voda. Izlaz na Slavonsku (Daruvarsku) je preko postojećeq ulaza, koji nažalost nije
najbolje konfiguracijski smješten.

Novo-planirane ulice označene su crtkano, a značajna je prometnica uz vrtić koja se spušta do kružnog toka,
a koji zaokružuje pješačko-biciklistički stazu i omogućuje ulaz u pozadinu dugačkih parcela.

Energetska, telekomunikacijska i vodovodna mreža su smještene li postojećim trasama, dok je odvodnja
identična sustavu projektiranom po trgovačkom društvu RENCON d.o.o. iz Osijeka.

U nastavku rasprave pristupiio se individualnom uviđu u Nacrt izmjene Plana.

Završeno u 12,00 h

zapisnik sastavio:
Zvonimir Horn, dip!ing.građ.
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Grad Bjelovar
Upravnr odjel za komunalne djelatnosti iuređenje prostora

UPU RADNIĆKO NASELJE

Javno izlaganje u sklopu javne rasprave
održano 15.10.2014. godine 1HQ h.

R.br. PRAVNA OSOBA IME I PREZIME
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PRIMJEDBA NOSITELJA IZRADE

REPUBUKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 350-02/14-01/4
URBROJ: 2103/01-06/5-14-70
Bjelovar, 30. 10. 2014.

PREDMET: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RADNIČKO NASEUE
Primjedba na javnoj raspravi

U sklopu javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja RADNIČKO NASEUE,
dostavljarno primjedbe - očitovanje na prijedlog plana:

1. Kartografski prikaz 20.2 Odvodnja otpadnih voda potrebno je uskladiti sa zadnjom izmjenom
idejnog rješenja koji je izradila tvrtka Rencon d.o.o. u vrijeme javnog uvida UPU-a. Izmjena se odnosi
na sustav fekalne odvodnje koji dostavljamo u privitku.

2. Površine kOje su planirane kao "javne zelene" u koridoru magistralnog plinovoda i prometnica
planirati kao "zaštitne zelene površine".

Dostaviti :

APE d.o.o., Zagreb
Arhiva, ovdje
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OČiTOVANJE MORH-A

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE

SEKTOR ZA NEKRETNINE, GRADITELJSTVO
I ZAŠTITU OKOLiŠA
SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLiŠA

KLASA: 350-02/14-01/231
URBROJ: 512M3-020201-14-2
Zagreb, 10. listopad 2014. g.

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

Predmet: Urbanistički plan uređenja
••Radničko naselje",
- očitovanje, dostavlja se.-

Veza: Vaš dopis Klasa: 350-02/14-0114
Urbroj: 2103/01-06/1-14-49
od 24. rujna 2014. godine

Aktom iz veze predmeta dostavili ste obavijest o javnoj raspravi izrade
Urbanističkog plana uređenja "Radničko naselje".

Na temelju odredbe članka 92. Zakona o obrani (Narodne novine broj 73/13) i
Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (Narodne novine
175/03), obavještavamo vas da u području obuhvata plana UPU "Radničko naselje"
nema zona posebne namjene.

Sukladno navedenom nemamo zahtjeva tijekom izrade navedenog Plana.

DČ/FJ
( v',_ .- i;..:>,. :-" .

•. ;/,1'" ~

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana
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