OPĆINA PETRIJEVCI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI
III. izmjene i dopune
Sažetak za javnost

UVOD
Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci (“Službeni glasnik“ Općine Petrijevci 6/16), članak 5.,
navedeno je da je osnovni cilj izrade III. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci:
usklađenje Plana sa nedavno zadnjim izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske
županije;
usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13);
izmjena plana zbog potreba planiranih zahvata u prostoru, na temelju pojedinačnih zahtjeva građana i
gospodarskih subjekata.
1.

Usklađenje PPUO Petrijevci sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)

PPUO Petrijevci, kao i njegove I. i II. izmjene, rađene su prije stupanja na snagu sada važećeg Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13). Stoga je ovim III. izmjenama i dopunama PPUO Petrijevci izvršeno
usklađenje Plana (pretežito Odredbi za provedbu) sa odredbama Zakona o prostornom uređenju.
Istovremeno sa izradom III. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci, a sukladno Uredbi o informacijskom sustavu
prostornog uređenja (NN 115/15) izvršeno je prebacivanje kartografskih prikaza plana u mj. 1:25000 i
1:5000 u novi sustav HTRS/96TM.
2.

Usklađenje PPUO Petrijevci sa Prostornim planom Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija je 2016. godine donijela II. izmjene i dopune Prostornog plana Osječkobaranjske županije. Plan je izmijenjen u značajnijem obimu (tekstualni i grafički dio), a dio tih izmjena se
odnosi i na prostor Općine Petrijevci. Kako bi se omogućila provedba planskih rješenja iz PPUO Petrijevci, a
ujedno i poštivala odredba zakona o usklađenosti prostornih planova užih i širih područja, izvršena je
detaljna analiza tekstualnog dijela (odredbe) i kartografskih prikaza PPOBŽ-a. Sve uočene neusklađenosti su
ispravljene, a sva nova rješenja iz PPOBŽ-a su preuzeta u PPUO Petrijevci.
3.

Inicijative građana i pravnih subjekata za izmjenom PPUO Petrijevci

Općina Petrijevci je zaprimila inicijative građana i gospodarskih subjekata za proširenje građevinskih
područja za potrebe realizacije zahvata u prostoru, odnosno za legalizaciju nelegalno izgrađenih građevina.
Sve pristigle inicijative su analizirane i ugrađene u Plan na način opisan u priloženoj tabeli.
Podnositelj inicijative
Maja Katušić
Antun Katušić
A.M. Reljkovića 1, Petrijevci
Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Provala 1, Petrijevci
Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje
Osječko-baranjske županije
INA d.d.
Hrvatske vode
VGO za Dunav i donju Dravu
S. Tomin
Petrijevci
M. Vidović
Petrijevci

Odgovor
Inicijativa se prihvaća.
Radi legalizacije izgrađene građevine na kčbr. 1359 k.o. Petrijevci traži
se da se navedena čestica uključi u izgrađeni dio građevinskog područja
naselja Petrijevci. U PPUO Petrijevci (SGOP 7/03) je ova katastarska
čestica bila u obuhvatu građevinskog područja naselja Petrijevci.
Inicijativa se prihvaća.
Za potrebe MI Ravlić traži se proširenje izdvojenog građevinskog
područja gospodarske zone Ravlić na kčbr. 1872/2 k.o. Petrijevci.
Inicijativa se prihvaća.
Potrebno je uskladiti granice eksploatacijskih polja ugljikovodika s
novim rješenjima o utvrđivanju, a prema zahtjevu INE d.d.
Inicijativa se prihvaća.
U plan je potrebno ucrtati planirani obodni nasip za obranu od poplava
vikend-naselja Karašica, kako bi njegova izgradnja mogla započeti.
Traži se proširenje građevinskog područja naselja Petrijevci na kčbr.
1585/3 Petrijevci (ulica S. Radića).
Inicijativa se prihvaća.
Traži se proširenje građevinskog područja naselja Petrijevci (Vjetrovita
ulica), do uključivo kčbr. 563.
Inicijativa se prihvaća.

Terezija Gruber
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Traži se formiranje izdvojenog građevinskog područja - gospodarske
zone na kčbr. 1678 i 1679 k.o. Petrijevci, za planiranu izgradnju
poslovnih hala površine 500 – 4.000 m2 za proizvodnju Non-Woven
vrećica.
Inicijativa se prihvaća.
Traži se ukidanje izdvojenog građevinskog područja sportskorekreacijske zone Siget (R7) i vraćanje namjene ostalo obradivo tlo
(P3).
Inicijativa se prihvaća.
Traži se proširenje sportsko-rekreacijske zone Satnica na kčbr. 1052/2.
Inicijativa se prihvaća.
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