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A) TEKSTUALNI DIO

O. UVOD
Prostorni plan uređenja općine Darda donesen je 2006. godine, a Izmjene i dopune 2008. i
2012. godine (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 5/06, 6/06, 4/08 i 6/12).
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj,
76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) i članka 48. Statuta Općine Darda (''Službeni glasnik''
Općine Darda broj: 3/01., 2/02., 5/02., 1/06., 2/06., 3/07. – pročišćeni tekst, 2/09. i 2/10.)
Općinsko vijeće Općine Darda, na 33. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine,
donijelo je: ODLUKU O IZRADI III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE DARDA.
Ciljane Izmjene i dopune definirane su Odlukom o izadi III. Ciljanih IID PPUO Darda
(''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 2/13) i obuhvaćaju formiranje izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene na dijelu kč.br. 2824/9 u k.o. Darda,
na površini do 25 ha.
Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu plana, Odredbama za provođenje i na
kartografskim prikazima.

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Darda, utvrđena je potreba formiranja izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene, kako bi se omogućila izgradnja i
razvoj različitih namjena određenih u Prostornom planu Osječko-baranjske županije.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene, koja
ugostiteljsko–turističku i sportsko rekreacijsku namjenu, utvrđuje se na
poljoprivrednom zemljištu P2 definiranom Prostornim planom uređenja općine
obzirom da nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, NN 39/13).

obuhvaća
vrijednom
Darda, s
(sukladno

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene utvrđuje se na dijelu kč.br.
2824/9 u k.o. Darda u površini 25 ha.
Radi formiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene
dopunjuje se kartografski prikaz 2.B. Vodnogospodarski sustav u području vododopskrbe na
način da se od naselja Darda do izdvojenog građevinskog područja polaže: planirani, ostali
glavni vodoopskrbni cjevovod, s istočne strane zapadne obilaznice Osijeka.
Također se mijenja i tekstualni dio Plana-Odredbe u dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu.
Radi formiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješoovite namjene
dopunjuje se kartografski prikaz 2.A. Energetski sustav u području plinoopskrbe na način da
se unosi trasa planiranog lokalnog plinovoda od građevinskog područja naselja Darda do
novoformiranog izdvojenog građevinskog područja, načelno u koridoru zapadne obilaznice
Osijeka.
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Sukladno posebnom zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, obuhvat predmetnih
izmjena i dopuna nalazi se na k.č.br. 2824/9 u k.o. Darda, unutar Regionalnog parka MuraDrava, zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 70/2005, 139/2008
i 57/2011) i područja ekološke mreže, međunarodno važnom za ptice, HR1000016,
Podunavlje i donje Podravlje te područja važnog za divlje svojte i stanišne tipove,
HR5000013-Šire područje Drave i HR2000396, Dravske šume, sukladno Uredbi o
proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj 109/2007).
Navedena područja ekološke mreže ujedno su i potencijalna područja europske ekološke
mreže Natura 2000.
Vezano za razloge izrade III. ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Darda, formiranje izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja, napominjemo da su na snazi uvjeti i mjere zaštite
prirode sadržani u važećem planu (uvršteni zadnjim izmjenama i dopunama PPUO-a Darda).
Kod proširivanja postojećih građevinskih područja i planiranja zahvata izvan građevinskih
područja potrebno je voditi računa da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i
ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti.
Planirani zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti
područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno posebnom Konzervatorskog odjela u Osijeku na području obuhvata ciljanih
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Darda nema za sada poznatih
arheoloških nalazišta.
Međutim, ukoliko bi se na području ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Darda kao i na
preostalom području prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova,
naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom bez
odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Osijeku, kako bi se sukladno odredbama
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Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja
nalazišta i nalaza.
Radi daljnje identifikacije te otkrivanja i drugih mogućih nalazišta na području Općine Darda,
potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i dokumentiranje, temeljem
kojih će se odrediti mjere zaštite nalazišta i nalaza.
Sukladno posebnom zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o., ukoliko se planiraju novi priključci
na državnu cestu D7 potrebno je ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s
člankom 51. Zakona o cestama te izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine, broj
119/07).
Korištenje prostora unutar zaštitnog pojasa državne ceste D7 utvrđeno je člankom 55.
Zakona o cestama tj. moguće je samo uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.
Sukladno posebnom zahtjevu HAKOM-a, planirano izdvojeno građevinsko područje
izvan naselja mješovite namjene uz trasu zapadne obilaznice Osijeka, moguće je
priključiti na postojeću elektroničku komunikacijsku mrežu u okruženju planiranog
zahvata. Trasa i mjesto priključka nepokretne zemaljske mreže definirat će se UPUom i/ili projektnom dokumentacijom.
Sukladno posebnom zahtjevu Hrvatskih voda, predmetna čestica sjeverozapadno i
jugozapadno graniči s građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju odnosno kanalima.
Uz kanale je potrebno osigurati pojas za održavanje obostrano minimalno 5 metara od ruba
kanala.
Prilikom izrade ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda potrebno
je uvažiti odredbe Zakona o vodama (NN, br. 153/09 i 130/11) i podzakonske propise
donesene temeljem Zakona o vodama.
Sukladno posebnom zahtjevu DUZS, kako bi se umanjile posljedice i učinci djelovanja
katastrofa i velikih nesreća, te povećao stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i
okoliša, kod proširenja građevinske zone potrebno je voditi računa o:
mjerama zaštite od prirodnih i antropogenih nesreća (poplava, potresa, klizišta, istjecanja
opasnih tvari i drugo),
- mjerama civilne zaštite (evakuacija, sklanjanje i zbrinjavanje),
- osigurati uključivanje u jedinstveni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva.
-

4
Izmjene i dopune obuhvaćaju sljedeće kartografske prikaze:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

0.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

2.A

ENERGETSKI SUSTAV

1:25.000

2.B

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

1:25.000

3.C

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE

1:25.000

4.G

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE
IZVAN NASELJA MJEŠOVITE NAMJENE
(ugostiteljsko – turističke i sportsko
rekreacijske)

1: 5.000
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2. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
Na 73. i 74. stranici, u tablici br. 31. mijenjaju se površine građevinskih područja i
poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene-Obradivo i Vrijedno obradivo :

''
Red.
broj

OZNAKA
na kartograf.
prikazu

NAMJENA POVRŠINA

UKUPNO
(ha)

Ukupno

stan/ha

783,05

ha/stan

14,33

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

1.

Izgrađeni dio GP

1.1.

Građevinska područja naselja

619,26

Ukupno

GP

677,65

Izgrađeni dio GP
1.2.

1.3.

1.3.

Izdvojeni dio građevinskog
područja naselja Darda
''Karašica''

Ukupno

Izdvojena građevinska
područja izvan naselja Mece
''Gospodarskih zona 1 i 2''

Ukupno

Izdvojeno građevinsko
područje izvan naselja
mješovite namjene

Ukupno

---

I1, I2

80,04

Izgrađeni dio GP

80,04
T, I, R

25,09

Izgrađeni dio GP

0,00
---

Ukupno

---

---

---

---

---

---

4.999,57

--Vrijedno obradivo tlo

---

0,27
0,27

--POLJOPRIVREDNO TLO
ISKLJUČIVO OSNOVNE
NAMJENE-OBRADIVO

3.2.

GP2

Izgrađeni dio GP

--3.

538,95

--P2

---

4.337,68
---

''
-

Na 77. stranici, na kraju poglavlja : ''Izdvojena građevinska područja izvan naselja''
dodaje se tekst koji glasi:

„Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene definirano je jugozapadno
od naselja Darda uz državnu cestu D7 se na dijelu kč.br. 2824/9 u k.o. Darda u površini
25,09 ha.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene obuhvaća ugostiteljsko –
turističku i sportsko rekreacijsku namjenu.
Za područje Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene
potrebna je izrada Urbanističkog plana uređenja.
Prometni pristup Izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite namjene
moguć je s trase državne ceste D7 uz suglasnost i uvjete Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.
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U slučaju da Hrvatske ceste ne daju suglasnost na direktan pristup s trase D7, kao i u
slučaju potrebe osiguranja dodatnog pristupa, pristup Izdvojenom građevinskom području
izvan naselja mješovite namjene moguć je iz zone planiranog čvorišta D7 i planirane ceste
uz sjeverni rub obrambenog nasipa na lijevoj obali rijeke Drave, odnosno okolnih
nerazvrstanih cesta.
Točna lokacija pristupne ceste i točke priključka definirat će se UPU-om, odnosno
projektnom dokumentacijom.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene nalazi se unutar
Regionalnog parka Mura-Drava, zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne
novine, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011) i područja ekološke mreže, međunarodno važnom
za ptice, HR1000016, Podunavlje i donje Podravlje te područja važnog za divlje svojte i
stanišne tipove, HR5000013-Šire područje Drave i HR2000396, Dravske šume, sukladno
Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj 109/2007).
Navedena područja ekološke mreže ujedno su i potencijalna područja europske ekološke
mreže Natura 2000.
Na području izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene dozvoljena
je izgradnja koja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa
strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti.
Planirani zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti
područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode.
Ukoliko se planiraju novi priključci na državnu cestu D7 potrebno je ishoditi suglasnost
Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama te izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i
prilaza na javnu cestu (Narodne novine, broj 119/07).
Korištenje prostora unutar zaštitnog pojasa državne ceste D7 utvrđeno je člankom 55.
Zakona o cestama tj. moguće je samo uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.
Planirano izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene uz trasu zapadne
obilaznice Osijeka, moguće je priključiti na postojeću elektroničku komunikacijsku mrežu u
okruženju planiranog zahvata. Trasa i mjesto priključka nepokretne zemaljske mreže
definirat će se UPU-om i/ili projektnom dokumentacijom.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene sjeverozapadno i
jugozapadno graniči s građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju odnosno kanalima.
Uz kanale je potrebno osigurati pojas za održavanje obostrano minimalno 5 metara od ruba
kanala.“
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3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1)

Članak 4.

U članku 1., točka 2.a) pod ''2. Površina za razvoj i uređenje izvan naselja, na kraju
podstavka a) građevinska područja, dodaje se alineja koja glasi:
''-

izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene''
Članak 5.

U članku 2., prva alineja zamjenjuje se i glasi:
''-

sva građevinska područja (izgrađeni i neizgrađeni dio) prikazana su u kartografskim
prikazima br. 4.A. do 4.G, na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000.''
Članak 6.

U članku 5., stavak (2) zamjenjuje se i glasi:
''(2)
Područja posebnih ograničenja iz stavka 1.ovog članka, alineje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9,
prikazana su na kartografskom prikazu br. 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4E, 4.F. i 4.G.''

Članak 7.

U članku 89., tablica 38 zamjenjuje se i glasi:
''Tablica br. 38.
KAO PRATEĆA GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI
GRAĐEVINE DRUGE NAMJENE
GRAĐEVINSKO
PODRUČJE

NA ZASEBNOJ
GRAĐEVNOJ ČESTICI

NAMJENA OSNOVNE GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ
ČESTICI

NASELJA
STALNOG
STANOVANJA

-

sve PPUT djelatnosti

-

IZDVOJENI DIO
GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA
NASELJA

1)

-

ugostiteljsko-turističke
djelatnosti, izuzev
noćnog bara, noćnog
kluba, disko bara i
disko kluba,
trgovine mješovitom
robom površine max
50,0 m²

OBITELJSKO
STANOVANJE
tihe i čiste djelatnosti,
sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila ,
sve vrste radionica za
obradu metala i drveta,
praonice vozila,
sve ugostiteljsko-turističke
djelatnosti

ŠPORT I REKREACIJA
-

ugostiteljsko-turističke,

-

poslovne

-

ugostiteljsko-turističke
djelatnosti, izuzev
noćnog bara, noćnog
kluba, disko bara i disko
kluba,
trgovine
mješovitom
robom
površine
max
50,0 m²

-

Radi usklađenosti članaka u tekstualnom dijelu Plana i članaka u odluci o donošenju, Odredbe za provođenje
započinju člankom 4.
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GOSPODARSKA
ZONA
IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO
PODRUČJE IZVAN
NASELJA
MJEŠOVITE
NAMJENE

-

-

sve PPUT djelatnosti

-

-

ugostiteljsko-turističke,
poslovne

-

ugostiteljsko-turističke

ugostiteljsko-turističke

''
Članak 8.

Članak 133., iza 2. alineje dodaje se alineja koja glasi:
''-

Izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite namjene''
Članak 9.

Iza članka 135., dodaje se članak 135.a. koji glasi:
''(1) U Izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite namjene dozvoljena je
gradnja ugostiteljsko – turističkih, sportsko rekreacijskih građevina i namjena, te pomoćnih,
pratećih, prometnih i infrastrukturnih građevina.
(2) U Izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite namjene također je
dozvoljena gradnja građevina mješovite namjene, sukladno funkcijama i djelatnostima iz
prethodnog stavka.
(3) Za gradnju građevina u izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite
namjene primjenjuju se uvjeti gradnje i uređenja prostora iz poglavlja 2.3. ovih Odredbi.
(4) Za gradnju građevina u izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite
namjene primjenjuju se sljedeći uvjeti gradnje i uređenja prostora:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) u Izdvojenom
građevinskom području izvan naselja mješovite namjene je 0,3.
Iznimno, najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) infrastrukturne
namjene je 1,0.
Najveća etažna visina građevina je Po+P+1.
Smještajne građevine i prateći sadržaji (otvoreni športski, rekreacijski,
ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne
infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito
visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,
Smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje budu oblikovanjem
sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima,
Smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na čvrsti način,
Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina budu određeni razmjerno
svakoj fazi građenja smještajnih građevina,
Gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,
Koeficijent iskoristivosti nije veći od 0,8,
Najmanje 40% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo,
Odvodnja otpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
pročišćavanjem,
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•
•

Ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina sportsko –
rekreacijske namjene može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i
sadržaja,
Najmanje 60% površine zone sportsko – rekreacijske namjene bude uređeno kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(5) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene nalazi se unutar
Regionalnog parka Mura-Drava, i područja ekološke mreže, međunarodno važnom za ptice,
HR1000016, Podunavlje i donje Podravlje te područja važnog za divlje svojte i stanišne
tipove, HR5000013-Šire područje Drave i HR2000396, Dravske šume.
Na području izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene dozvoljena
je samo izgradnja koja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak
staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti.
Planirani zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja
ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku
36. Zakona o zaštiti prirode.
(6) Ukoliko se planiraju novi priključci na državnu cestu D7 potrebno je ishoditi suglasnost
Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama te izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i
prilaza na javnu cestu (Narodne novine, broj 119/07).
Korištenje prostora unutar zaštitnog pojasa državne ceste D7 utvrđeno je člankom 55.
Zakona o cestama tj. moguće je samo uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.
(7) Planirano izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene uz trasu
zapadne obilaznice Osijeka, moguće je priključiti na postojeću elektroničku komunikacijsku
mrežu u okruženju planiranog zahvata. Trasa i mjesto priključka nepokretne zemaljske
mreže definirat će se UPU-om i/ili projektnom dokumentacijom.
(8) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene sjeverozapadno i
jugozapadno graniči s građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju odnosno kanalima.
Uz kanale je potrebno osigurati pojas za održavanje obostrano minimalno 5 metara od ruba
kanala.
(9) U izdvojenim građevinskom području izvan naselja mješovite namjene vodoopskrbu je
moguće riješiti dvojako i to priključkom na grupni vodoopskrbni sustav kao preporučeni
način rješavanja, te alternativno-lokalno, sukladno uvjetima: nadležnih poduzeća, javnih
ustanova i nadležnih pravnih osoba za upravljanje vodama.
(10) Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
veći broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovački
centri, proizvodna postrojenja i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može
osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i
održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te osigurati prijem priopćenja nadležnog
centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.''

Članak 10.

Na kraju članka 174., dodaje se rečenica koja glasi:
''Osim planiranih prometnih i infrastrukturnih građevina koje su prikazane su u kartografskim
prikazima br. 1., 1.A, 2.A i 2.B, te u kartografskim prikazima građevinskih područja, moguća
je gradnja i drugih prometnih i infrastrukturnih građevina sukladno ovim Odredbama.''
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Članak 11.

U Članku 223.b., treća rečenica zamjenjuje se i glasi:
''Unutar granica građevinskih područja naselja i unutar izdvojenog građevinskog područja
izvan naselja mješovite namjene, postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske
energije koja kao resurs koriste energiju sunca mogu se graditi na građevnim česticama
neovisno o namjeni, osim na površinama javne namjene.''
Članak 12.

Članak 283., pod alinejom b), na kraju dodaje se podalineja koja glasi:
''- UPU6 ''Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene'' ''
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
''Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uređenja može se odrediti uži ili širi
obuhvat tog dokumenta od obuhvata određenog dokumentom prostornog uređenja šireg
područja te se može odrediti obuhvat provedbenog dokumenta prostornog uređenja i za
područje za koje obuhvat nije određen dokumentom prostornog uređenja.''
Članak 13.

Na kraju članka 284a., dodaje alineja koja glasi:
''- U obuhvatu UPU6 ''Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene''
dozvoljena je gradnja ugostiteljsko – turističkih, sportsko rekreacijskih građevina i namjena,
te pomoćnih, pratećih prometnih i infrastrukturnih građevina.''
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B) IZMJENE I DOPUNE KARTOGRAFSKIH PRIKAZA
Postojeći kartografski prikazi:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

1.

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

2.A

ENERGETSKI SUSTAV

1:25.000

2.B

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

1:25.000

3.C

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE

1:25.000

se stavljaju van snage i zamjenjuje novim:

BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

1.

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

2.A

ENERGETSKI SUSTAV

1:25.000

2.B

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

1:25.000

3.C

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE

1:25.000

Dodaje se novi kartografski prikaz 4G:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

4.G

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE
IZVAN NASELJA MJEŠOVITE (gospodarske,
ugostiteljsko – turističke i sportsko
rekreacijske) NAMJENE

MJERILO

1: 5.000
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POPIS KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

0.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

2.A

ENERGETSKI SUSTAV

1:25.000

2.B

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

1:25.000

3.C

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE

1:25.000

4.G

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE
IZVAN NASELJA MJEŠOVITE (gospodarske,
ugostiteljsko – turističke i sportsko
rekreacijske) NAMJENE

1: 5.000
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C)

•
•

D)

STRUČNE PODLOGE I PROPISI, NA KOJIMA SE TEMELJE
PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
Prostorni plan Osječko – baranjske županije
Zakon o prostornom uređenju i gradnji

ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI

Nositelj izrade je prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostavio pozive
za dostavu zahtjeva tijela i osoba:
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhačeva 27, 31000 OSIJEK
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode
Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB
3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Sarajevska cesta 7, 10000 ZAGREB
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica
grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja
P.Krešimira IV br.1, 10000 ZAGREB
6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara
220, 10000 ZAGREB
7. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo, Županijska 4
31000 OSIJEK
8. MUP- Policijska uprava Osječko-baranjska,, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, I.G. Kovačića 2, 31000 OSIJEK
9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE, Ribarska 1/III, 31000 OSIJEK
10. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK
11. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, Europske avenije 11
31000 OSIJEK
12. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB
13. HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 31000 OSIJEK
14. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektroslavonija Osijek,
Služba za razvoj i investicije, Šetališta kardinala F.Šepera 1a, 31000 OSIJEK
15. HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 OSIJEK
16. HRVATSKE CESTE d.o.o. ZA UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE DRŽAVNIH
CESTA, Vončinina 3, 10000 ZAGREB
17. UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, VIJ. I.Meštrovića 14e
31000 OSIJEK
18. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Razvoj i investicije, A. Mihanovića 12, 10000 ZAGREB
19. HRVATSKE VODE , VGO za vodno područje sliva Drave i Dunava, Osijek, Splavarska 2a,
31000 OSIJEK
20. VODOOPSKRBA d.o.o. DARDA, Sv. I. Krstitelja 101, 31326 DARDA
21. ODVODNJA d.d. DARDA, Sv. I. Krstitelja 115, 31326 DARDA
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Podatke su dostavila sljedeća tijela i osobe:
1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek
2. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Županijska 4.,
31000 Osijek
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek,
Ribarska 1/III, 31000 Osijek
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku,
Kuhačeva 27, 31000 Osijek
7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb
8. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3,
10000 Zagreb
9. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek
10. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10000 Zagreb
11. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europske avenije
11, 31000 Osijek
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E)

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj
76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) i Zaključka Načelnika, nositelj izrade objavio je javnu
raspravu o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena i dopuna Plana
Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavljena je U Glasu Slavonije 18.07. 2013. godine, a
održana u razdoblju od od 30.7. 2013. do 6.8.2013. godine.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u Općini Darda,

Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 30.7.2013. god., u 11.00 sati.
Očitovanja, primjedbe i prijedloge na Prijedloge ciljanih Izmjena i dopuna Plana mogli su se
davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 12.8. 2013. godine.
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbe.
Pismenim putem zaprimljene su primjedbe 3 tijela (ukupno 4 primjedbe).
Na javnom izlaganju izrećene su 2 primjedbe.
Nositelj izrade i Izrađivač Plana daju sljedeće oblike očitovanja:
Prihvaća se
Djelomično se prihvaća

5 PRIMJEDBI
1 PRIMJEDBA
ukupno 6 PRIMJEDBI

PREGLED PRISTIGLIH PRIMJEDBI U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE
Red.
Br.

SUDIONICI U
JAVNOJ RASPRAVI

PRIMJEDBA, MIŠLJENJE, SUGESTIJA

ODGOVOR

POŠTOM DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA

1.

HAKOM

2. 1.

Općina Darda

2. 2.
3.

Državna uprava za zaštitu
i spašavanje

Zahtjev za pridržavanjem izdatih smjernica, Uredbe o
mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme NN131/12 i
Zakona o elektroničkim komunikacijama
NN73/08,90/11,133/12,80/13
ugraditi u plan čl. 52 – stavak 1 i 4 . Zakona o prost.
uređenju i gradnji
U članku 9, st 1, iza riječi „pratećih“nedostaje zarez čime
je izmjenjen smisao odredbe
Mišljenje kako su zahtjevi DUZS ugrađeni u Plan

PRIMJEDBA SE
PRIHVAĆA
PRIMJEDBA SE
PRIHVAĆA
PRIMJEDBA SE
PRIHVAĆA
PRIHVAĆA SE

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI S JAVNOG IZLAGANJA
Z1.

Ivica Pintarić, Osječkobaranjska županija
Upravni odjel za
prostorno uređenje Osijek

Z2.

Ružica Radovanović – v.
d. pročelnica upravnog
odjela Općine Darda

primjedba da se iz Prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Darda izbace javni i
društveni sadržaji.

PRIMJEDBA SE
DJELOMIČNO
PRIHVAĆA

u članku 9. stavak 1. Prijedloga III. ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda, iza
riječi ''pratećih'' nedostaje zarez, zbog čega se mijenja
smisao odredbe.

PRIMJEDBA SE
PRIHVAĆA

UPISOM U KNJIGU PRIMJEDBI
NIJE BILO PRIMJEDBI
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ODGOVORI NA PRIMJEDBE
PRIMJEDBA 1.
HAKOM - Zahtjev za pridržavanjem izdatih smjernica, Uredbe o mjerilima razvoja
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN, 131/12 i Zakona o
elektroničkim komunikacijama NN, 73/08,90/11,133/12,80/13
ODGOVOR NA PRIMJEDBU
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Primjedba se prihvaća na način da se u članku 135a. dodaje novi stavak koji glasi :
„Planirano izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene uz trasu
zapadne obilaznice Osijeka, moguće je priključiti na postojeću elektroničku
komunikacijsku mrežu u okruženju planiranog zahvata. Trasa i mjesto priključka
nepokretne zemaljske mreže definirat će se UPU-om i/ili projektnom
dokumentacijom.“
PRIMJEDBA 2.1.
Općina Darda -ugraditi u plan čl. 52 – stavak 1 i 4 . Zakona o prost. uređenju i gradnji
ODGOVOR NA PRIMJEDBU
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

PRIMJEDBA 2.2.
Općina Darda - U članku 9, st 1, iza riječi „pratećih“nedostaje zarez čime je izmjenjen
smisao odredbe
ODGOVOR NA PRIMJEDBU
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

PRIMJEDBA 3.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Mišljenje kako su zahtjevi DUZS
ugrađeni u Plan
ODGOVOR NA PRIMJEDBU
PRIHVAĆA SE

PRIMJEDBA Z1.
Ivica Pintarić, Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno
uređenje Osijek - primjedba da se iz Prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Darda izbace javni i društveni sadržaji.
ODGOVOR NA PRIMJEDBU
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA
Člankom 135.a., stavkom (1) navedene su dopuštene namjene unutar izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene, te se krozprihvaćanje primjedbe
ukidaju javni i društveni sadržaji, međutim javne i društvene djelatnosti moguće je graditi kao
pomoćne i prateće sadržaje, te članak 135.a, stavak (1) sada glasi:
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''(1) U Izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite namjene dozvoljena je
gradnja ugostiteljsko – turističkih, sportsko rekreacijskih građevina i namjena, te pomoćnih,
pratećih, prometnih i infrastrukturnih građevina.

PRIMJEDBA Z2.
Ružica Radovanović – v. d. pročelnica upravnog odjela Općine Darda

- u članku 9. stavak 1. Prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Darda, iza riječi ''pratećih'' nedostaje zarez, zbog čega se mijenja smisao
odredbe.
ODGOVOR NA PRIMJEDBU
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
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ZAPISNIK I IZVJEŠĆE S JAVNOG
IZLAGANJA
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PISMENIM PUTEM PRISTIGLE PRIMEDBE
1. HAKOM, Zagreb
2. Općina Darda
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
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F)

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG
PLANA

Prostorni plan uređenja općine Darda donesen je 2006. godine, a Izmjene i dopune 2008. i
2012. godine (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 5/06, 6/06, 4/08 i 6/12).
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj:
76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) i članka 48. Statuta Općine Darda (''Službeni glasnik''
Općine Darda broj: 3/01., 2/02., 5/02., 1/06., 2/06., 3/07. – pročišćeni tekst, 2/09. i 2/10.)
Općinsko vijeće Općine Darda, na 33. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine,
donijelo je:ODLUKU O IZRADI III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE DARDA.
Ciljana Izmjene i dopune definirane su Odlukom o izradi III. Ciljanih IID PPUO Darda
(''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 2/13).
Nositelj izrade je prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostavio pozive
za dostavu zahtjeva tijela i osoba.
Podatke su dostavila sljedeća tijela i osobe:
1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek
2. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Županijska 4.,
31000 Osijek
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek,
Ribarska 1/III, 31000 Osijek
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku,
Kuhačeva 27, 31000 Osijek
7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb
8. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3,
10000 Zagreb
9. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek
10. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10000 Zagreb
11. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europske avenije
11, 31000 Osijek

Načelnik Općine Darda zaključkom je utvrdio Prijedlog Plana i uputio Plan u javnu raspravu.
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj
76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) i Zaključka Načelnika, nositelj izrade objavio je javnu
raspravu o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena i dopuna Plana
Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavljena je U Glasu Slavonije 18.07. 2013. godine, a
održana u razdoblju od od 30.7. 2013. do 6.8.2013. godine.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u Općini Darda,

Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 30.7.2013. god., u 11.00 sati.
Očitovanja, primjedbe i prijedloge na Prijedloge ciljanih Izmjena i dopuna Plana mogli su se
davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 12.8. 2013. godine.
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbe.
Pismenim putem zaprimljene su primjedbe 3 tijela (ukupno 4 primjedbe).
Na javnom izlaganju izrećene su 2 primjedbe.
Nositelj izrade i Izrađivač Plana daju sljedeće oblike očitovanja:
Prihvaća se
Djelomično se prihvaća

5 PRIMJEDBI
1 PRIMJEDBA
ukupno 6 PRIMJEDBI

Nacrt konačnog prijedloga upućen je na pribavljanje mišljenja/ očitovanja/ suglasnosti.
Nakon pribavljenih mišljenja/ očitovanja/ suglasnosti na Nacrt konačnog prijedloga, načelnik
Općine Darda zaključkom je utvrdio Konačni prijedlog Plana.
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Suglasnos Župana na III. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda izdana je 20. siječnja 2014.
godine.
III. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda donešene su 4. veljače 2014. godine na 6. sjednici
Općinskog vijeća Općine Darda i objavljene u ''Službenom glasniku'' Općine Darda, broj
1/14.
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G) SAŽETAK ZA JAVNOST
Prostorni plan uređenja općine Darda donesen je 2006. godine, a Izmjene i dopune 2008. i
2012. godine (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 5/06, 6/06, 4/08 i 6/12).
Ciljane Izmjene i dopune definirane su Odlukom o izradi III. Ciljanih IID PPUO Darda
(''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 2/13) i obuhvaćaju formiranje izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene na dijelu kč.br. 2824/9 u k.o. Darda,
na površini do 25 ha .
Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu plana, Odredbama za provođenje i na
kartografskim prikazima.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene, koja
ugostiteljsko–turističku i sportsko rekreacijsku namjenu, utvrđuje se na
poljoprivrednom zemljištu P2 definiranom Prostornim planom uređenja općine
obzirom da nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, NN, 39/13).

obuhvaća
vrijednom
Darda, s
(sukladno

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene definirano je jugozapadno
od naselja Darda uz državnu cestu D7 se na dijelu kč.br. 2824/9 u k.o. Darda u površini
25,09 ha.
Za područje Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene
potrebna je izrada Urbanističkog plana uređenja.
Prometni pristup Izdvojenom građevinskom području izvan naselja mješovite namjene
moguć je s trase državne ceste D7 uz suglasnost i uvjete Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.
U slučaju da Hrvatske ceste ne daju suglasnost na direktan pristup s trase D7, kao i u
slučaju potrebe osiguranja dodatnog pristupa, pristup Izdvojenom građevinskom području
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izvan naselja mješovite namjene moguć je iz zone planiranog čvorišta D7 i planirane ceste
uz sjeverni rub obrambenog nasipa na lijevoj obali rijeke Drave, odnosno okolnih
nerazvrstanih cesta.
Točna lokacija pristupne ceste i točke priključka definirat će se UPU-om, odnosno
projektnom dokumentacijom.
Ukoliko se planiraju novi priključci na državnu cestu D7 potrebno je ishoditi suglasnost
Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama te izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i
prilaza na javnu cestu (Narodne novine, broj 119/07).
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene nalazi se unutar
Regionalnog parka Mura-Drava, zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne
novine, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011) i područja ekološke mreže, međunarodno važnom
za ptice, HR1000016, Podunavlje i donje Podravlje te područja važnog za divlje svojte i
stanišne tipove, HR5000013-Šire područje Drave i HR2000396, Dravske šume, sukladno
Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj 109/2007).
Navedena područja ekološke mreže ujedno su i potencijalna područja europske ekološke
mreže Natura 2000.
Na području izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene dozvoljena
je izgradnja koja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa
strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti.
Planirani zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti
područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode.
Korištenje prostora unutar zaštitnog pojasa državne ceste D7 utvrđeno je člankom 55.
Zakona o cestama tj. moguće je samo uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene sjeverozapadno i
jugozapadno graniči s građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju odnosno kanalima.
Uz kanale je potrebno osigurati pojas za održavanje obostrano minimalno 5 metara od ruba
kanala.
Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene utvrđuje se na dijelu kč.br.
2824/9 u k.o. Darda u površini 25 ha.

Planirano izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mješovite namjene uz trasu
zapadne obilaznice Osijeka, moguće je priključiti na postojeću elektroničku
komunikacijsku mrežu u okruženju planiranog zahvata. Trasa i mjesto priključka
nepokretne zemaljske mreže definirat će se UPU-om i/ili projektnom
dokumentacijom.
Radi formiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješovite namjene
dopunjuje se kartografski prikaz 2.B. Vodnogospodarski sustav u području vododopskrbe na
način da se od naselja Darda do izdvojenog građevinskog područja polaže: planirani, ostali
glavni vodoopskrbni cjevovod, s istočne strane zapadne obilaznice Osijeka.
Također se mijenja i tekstualni dio Plana-Odredbe u dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu.
U izdvojenim građevinskom području izvan naselja mješovite namjene vodoopskrbu je
moguće riješiti dvojako i to priključkom na grupni vodoopskrbni sustav kao preporučeni
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način rješavanja, te alternativno-lokalno, sukladno uvjetima: nadležnih poduzeća, javnih
ustanova i nadležnih pravnih osoba za upravljanje vodama.
Radi formiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja mješoovite namjene
dopunjuje se kartografski prikaz 2.A. Energetski sustav u području plinoopskrbe na način da
se unosi trasa planiranog lokalnog plinovoda od građevinskog područja naselja Darda do
novoformiranog izdvojenog građevinskog područja, načelno u koridoru zapadne obilaznice
Osijeka.
Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
veći broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovački
centri, proizvodna postrojenja i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može
osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i
održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te osigurati prijem priopćenja nadležnog
centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.''
Izmjene i dopune obuhvaćaju sljedeće kartografske prikaze:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

0.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

2.A

ENERGETSKI SUSTAV

1:25.000

2.B

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

1:25.000

3.C

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE

1:25.000

4.G

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE
IZVAN NASELJA MJEŠOVITE NAMJENE
(ugostiteljsko – turističke i sportsko
rekreacijske)

1: 5.000
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H)

MIŠLJENJA / OČITOVANJA / SUGLASNOSTI NA NACRT
KONAČNOG PRIJEDLOGA I KONAČNI PRIJEDLOG PLANA
1.
2.
3.
4.
5.

HAKOM, Zagreb
Općina Čeminac
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Osijek
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
6. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb – DOPIS PREMA AGENCIJI
7. Hrvatske ceste za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za studije
i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Zagreb
8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, Osijek
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
10. HOPS, Prijenosno područje Osijek
11. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
12. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
13. VALALTA d.o.o. ugostiteljstvo, turizam, trgovina, proizvodnja i vjetroenergija, Rovinj
14. Općina Bilje, Bilje
15. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
16. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb
17. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko – baranjske županije
18. SUGLASNOST ŽUPANA
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