5. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
U postupku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac (u
daljnjem tekstu: Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana
trajao je od 25. kolovoza 2015. do 25. rujna 2015. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana
objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 16. kolovoza 2015. godine, na mrežnim stranicama
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (13. kolovoza 2015.) i na mrežnim stranicama
Općine Slivno (14. kolovoza 2015.).
Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki
5.2. ovog izvješća.
Za vrijeme javnog uvida, dana 14. rujna 2015. godine održano je javno izlaganje.
U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi a u utvrđenom roku za dostavu zaprimljena je jedna
primjedba (Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije). U utvrđenom roku
za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristiglo je jedno mišljenje
javnopravnih tijela (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) dok je predstavnik HEPa svoju suglasnost s predloženim planom izjavio na javnom uvidu. Sve primjedbe, prijedlozi i
mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u toku javne
rasprave dani su u točki 5.3. ovog izvješća.
Slivno, 25. rujna. 2015.
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5.1. Podaci iz objave javne rasprave
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i
Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA: 350-03/15-01/03, URBROJ: 2148/05-01-15-1 od 13.
kolovoza 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac
1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske
namjene Lovorje-Pižinovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Početak javnog uvida je 25. kolovoza 2015. godine, a završetak 25. rujna 2015. godine.
3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji vijećnica, u Općini
Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 14. rujna 2015. godine u prostoriji
vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 9,00 sati.
5. Prijedlog Plana biti će objavljen i na internetskoj stranici Općine Slivno s danom početka
javnog uvida.
6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
1. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
2. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, i
to zaključno s 25. rujna 2015. godine.
7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu
zaključno do 25. rujna 2015. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana
očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom
i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj
raspravi.
9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno,
Podgradina 41, 20355 Opuzen, na broj telefona 020/671-295 ili putem e-maila
info@opcina-slivno.hr.
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5.2. popis sudionika u javnoj raspravi
raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj
raspravi
•
•
•
•
•
•
•
•

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Neretva-Korčula", Trg Opuzenske
bojne 5, 20355 Opuzen
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475,
21001 Split
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektrodalmacija, Poljička cesta bb, 21000 Split
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik,
Liechtensteinov put 31, 20 000 Dubrovnik
Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Dubrovačko-neretvanska, Dr. Ante Starčevića 13, 20000
Dubrovnik
Dubrovačko-neretvanska Županija, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske
županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb

• Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, Vladimira Nazora 8, 20000
Dubrovnik.
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5.3. popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog
prostornog plana prihvaćeni,
prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog
neprihvaćanja
neprihvaćanja
Zavod za prostorno uređenje
Dubrovačko neretvanske županije
Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
1. Dodati u članak 4. tablicu s pregledom površina pojedinih namjena.
Prihvaća se.
2. Preispitati gradnju reciklažnog dvorišta u ovoj zoni s obzirom na predviđeno uređenje
unutar gospodarske zone Raba.
Ne prihvaća se. Analiza troškova uređenja reciklažnog dvorišta na području gospodarske zone
Raba koju je izradila Općina Slivno pokazala je da je takvo rješenje trenutno za Općinu
financijski neizvedivo a vremenski bi se čitava procedura protegla na nekoliko godina.
Predmetno zemljište na Rabi u vlasništvu je Republike Hrvatske a dosadašnje iskustvo Općine
Slivno pokazuje da postupak dobivanja zemljišta od RH može trajati i više godina Do
predmetne lokacije potrebno je urediti prometnu i komunalnu infrastrukturu čiji trošak
trenutno premašuje mogućnosti općinskog proračuna.
S druge strane, na lokaciji Lovorje-Pižinovac postoji sva potrebna komunalna i prometna
infrastruktura (uključujući i novoizgrađenu trafostanicu), projektna dokumentacija je u izradi
a zemljište je potpuno uređeno i spremno za gradnju i ne iziskuje nikakve dodatne financijske
ili vremenske troškove. Financiranje same izgradnje je osigurano i planirani početak radova je
kroz nekoliko mjeseci.
Kao najbolja opcija za uređene reciklažnog dvorišta pokazala se upravo lokacija u Lovorju i to
je osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja. Smatramo da
su razlozi odabira ove lokacije opravdani i da smještaj u sklopu gospodarske zone nije protivan
PPUO Slivno i PPDNŽ. Odustajanje od ove lokacije prolongiralo bi uređenje reciklažnog
dvorišta na duži i teško predvidiv period.
3. Brisati mogućnost gradnje transfer stanice.
Prihvaća se.
4. Preispitati mogućnost gradnje proizvodnja, skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i
plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom.
Prihvaća se. Predmetno je brisano kao mogućnost u člancima 5., 10. i članku 37. (zaštita od
požara).
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
1. Nema primjedbi.
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5.4
5.4. Akti vezani uz javnu raspravu
5.4
5.4.1. Objava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne uprave

5.4
5.4.2 Objava javne rasprave u Informacijskom sustavu
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5.4
5.4.3. Objava javne rasprave u javnom glasilu
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5.4
5.4.4. Zapisnik s javne rasprave

GORAN KARLOVIĆ J.D.O.O.

7

5.4
5.4.5. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
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5.4
5.4.6. Prijedlozi i primjedbe
primjedbe
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5.4
5.4.7. Mišljenja prema članku 101.
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