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(kao nositelj izrade plana)
i
NESEK d.o.o.
(kao izrađivač plana)

Sukladno članku 325. stavak 2. i članku 91. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine 76/08, 38/09) pripremili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

NA PRIJEDLOG UPU-a "POVIJESNE URBANISTIČKE CJELINE S GRADSKOM TVRĐAVOM"
I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE

PUP-a "ŠETALIŠTE BRAĆE RADIĆ" (13/89, 1/90, 16/02)
PUP-a "TRG POBJEDE" (9/88)

PUP-a "TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR U STROSSMAYEROVOJ ULICI"(3/92)

Prijedlog UPU-a "Povijesna urbanistička cjelina s gradskom tvrđavom" bio je izložen na javnu
raspravu i javni uvid u trajanju od 30 dana i to od 13.11.2006. godine do 13.06.2006. godine u
prostorijama Gradskog poglavarstva, Vukovarska 1, Slavonski Brod.
Istovremeno postojeći PUP-a "Šetalište braće radić" (13/89, 1/90, 16/02), PUP-a "Trg pobjede"
(9/88) i PUP-a "Trgovačko poslovni centar u Strossmayerovoj ulici"(3/92) koji se nalaze unutar
obuhvata navedenog UPU-a su u postupku stavljanja van snage, te su također bili izloženi na
javnu raspravu i javni uvid u trajanju od 30 dana i to od 13.11.2006. godine do 13.06.2006.
godine.
Građanstvo, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela državne uprave i uprave i drugi subjekti u
prostoru bili obaviješteni putem javnog oglasa objavljenog u tjedniku "Posavska Hrvatska" od
03.11.2006. godine.
Navedenim oglasom o javnoj raspravi točno su propisani mjesto, datum početka, trajanje
javnog uvida i način dostave primjedbi, te mjesto i vrijeme javnog izlaganja na Prijedlog
plana od strane izrađivača plana.
Javno izlaganje je održano 07.12.2006.godine u vijećnici Gradskog poglavarstva sa
početkom u 16,00 sati što je vidljivo iz zapisnika s javnog izlaganja koji čini sastavni dio ovog
Izvješća.
Nositelj izrade je u zakonom propisanom roku pismenim putem obavijestio o javnoj raspravi
tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima i Mjesne odbore na području grada
koji su obuhvaćeni obuhvatom plana.



U tijeku javne rasprave, do 13. prosinca 2006. godine, na adresu Upravnog odjela za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada pristigla su 56 podneska (pisanih
očitovanja, mišljenja,  prijedloga i primjedba).
U knjigu primjedbi, što je bila izložena tijekom javnog uvida, do 13. prosinca 2006. upisane su
16 primjedbi koje su obrađene u tablici.
U skladu s člankom 91. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sve prijedloge i primjedbe
koje su dali sudionici u roku i na način određen u članku 90. ovog Zakona,  obradio je
odgovorni voditelj i s nositeljem izrade pripremio izvješće o javnoj raspravi. Popis sudionika u
javnoj raspravi sa stručnim stavom glede prihvaćanja te obrazloženjima za primjedbe koje se
djelomično ili ne prihvaćaju sastavni su dio ovog Izvješća.
Od pristiglih 56 podneska, raščlanjenih na očitovanja, prijedloga i primjedbi, koji čine 100%.

- prihvaća se djelomično ili u cijelosti              44 primjedbi                             79 %
- ne prihvaća se                                            12 primjedbi 21 %

Prijedlog UPU-a s prve javne rasprave je u grafičkom i tekstualnom dijelu usklađen s
odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 75/07, 38/09), te u isti su unijete sve
prihvaćene primjedbe i prijedloge iznesene u tijeku javne rasprave.
Takav prijedlog UPU-a smatra se prijedlogom UPU-a za ponavljanje javne rasprave, budući je
sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji od završetka javne
rasprave prošlo više od devet mjeseci.
Stoga predlažemo Gradonačelniku da utvrdi ovakav prijedlog plana kao prijedlog plana za
ponovnu javnu raspravu te izda suglasnost za provođenje ponovne javne rasprave u trajanju
od 15 dana.

Sastavni dio Izvješća su slijedeći dokumenti:
1. Oglas o javnoj raspravi objavljen u tjedniku "Posavska Hrvatska"
2. Obavijest o javnoj raspravi
3. Zapisnik s javnog izlaganja sa popisom prisutnih
4. Tabelarni prikaz pojedinačnih primjedbi s odgovorima

Stručni suradnik za prostorno uređenje:       Privremeni pročelnik:

          Pero Zubak, dipl.ing.arh. Damir Klaić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1. Nesek d.o.o., Amruševa 8, Zagreb



2. Dosije
3.. Pismohrana
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