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Slavonski Brod, 7. siječnja 2011.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  članka
47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09 i
13/10) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Nacrta Odluke o donošenju UPU-a "Povijesna i  urbanistička

cjelina s gradskom Tvrđavom“ i stavljanju izvan snage PUP-a „Šetalište braće Radić“,
PUP-a „Trg pobjede“ i PUP-a „Trgovački poslovni centar“ u Strossmayerovoj ulici

Nakon provedene ponovne javne rasprave izrađen je Nacrt konačnog prijedloga
izmjena i dopuna UPU-a "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom tvrđavom" u skladu s
prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o ponovnoj
javnoj raspravi. Nacrt konačnog prijedloga je dostavljen nadležnim tijelima radi davanja
mišljenja o poštivanju njihovih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) s
početka izrade plana i očitovanja za vrijeme javne rasprave.

U zakonom predviđenom roku od nadležnih tijela (9 zatraženih), šest tijela izdalo je
svoja mišljenja, od toga tri pozitivna (HAKOM, HEP i Državna uprava za zaštitu i
spašavanje). Primjedbe iz miišljenja Ministarstva kulture i mišljenja Brod plina d.o.o. će se
uvažiti, te ugraditi u konačni prijedlog plana, dok mišljenje Zavoda za prostorno planiranje
BPŽ (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) nije obavezno na
detaljnije planove – UPU, DPU) nije uobzireno budući nije dostavljeno ni u produženom roku
zbog dopune podataka. Ostala tijela (MUP, Hrvatske vode i Vodovod d.o.o.) nisu se očitovali
što sukladno članku 94. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji se smatra da
nemaju primjedbi na Nacrt konačnog prijedloga.

Gradonačelnik utvrđuje konačni prijedlog UPU-a "Povijesna i urbanistička cjelina s
gradskom tvrđavom" na temelju Nacrta konačnog prijedloga plana, izvješća o ponovnoj
javnoj raspravi i prihvaćenih mišljenja nadležnih tijela.

Utvrdivši konačni prijedlog plana, Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću i prijedlog
Odluke o stavljanju izvan snage  PUP-a „Šetalište braće Radić“, PUP-a „Trg pobjede“ i PUP-
a „Trgovački poslovni centar“ u Strossmayerovoj ulici koji se nalaze unutar obuhvata UPU-a
"Povijesna i urbanistička cjelina s gradskom Tvrđavom".

Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med.

Dostaviti:
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