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II.4.3.

MIŠLJENJA PREDSTAVNIČKIH TIJELA GRADOVA I OPĆINA

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, nositelj izrade otpremio je 25.
studenog 2010. godine Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela
sukladno odredbi članka 94. navedenog Zakona, predstavničkim tijelima gradova i općina Zagrebačke
županije radi davanja mišljenja na isti, u roku od 60 dana. Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavljan je
predstavničkim tijelima gradova i općina Zagrebačke županije na sljedeće adrese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Grad Dugo Selo
Josipa Zorića 1, 10 370
DUGO SELO
Grad Ivanić-Grad
Moslavačka 13, 10 310
IVANIĆ-GRAD
Grad Jastrebarsko
Strossmayerov trg 13, 10 450
JASTREBARSKO
Grad Samobor
Trg kralja Tomislava 5, 10 430
SAMOBOR
Grad Sveta Nedelja
Trg Ante Starčevića 5, 10 431
SVETA NEDELJA
Grad Sveti Ivan Zelina
Trg Ante Starčevića 12, 10 380
SVETI IVAN ZELINA
Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34, 10 410
VELIKA GORICA
Grad Vrbovec
Trg Petra Zrinskog 9, 10 340
VRBOVEC
Grad Zaprešić
Nova ulica 10, 10 290 ZAPREŠIĆ
Općina Bedenica
Bedenica 112, 10 381 BEDENICA
Općina Bistra
D. Bistra, Stubička 509, 10 298 BISTRA
Općina Brckovljani
Josipa Zorića 1, 10 370 DUGO SELO
Općina Brdovec
Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
10 291 PRIGORJE BRDOVEČKO
Općina Dubrava
Braće Radića 2, 10 342 DUBRAVA
Općina Dubravica
Pavla Štoosa 12, 10 293 DUBRAVICA
Općina Farkaševac

Farkaševac bb, 10 344 FARKAŠEVAC
17. Općina Gradec
Gradec 134, 10 345 GRADEC
18. Općina Jakovlje
Adele Sixta 2, 10 297 JAKOVLJE
19. Općina Klinča Sela
Karlovačka 4, 10 452 DONJA ZDENČINA
20. Općina Kloštar Ivanić
Školska 22, 10 312 KLOŠTAR IVANIĆ
21. Općina Krašić
Krašić 101, 10 454 KRAŠIĆ
22. Općina Kravarsko
Trg Stjepana Radića 1, 10 413 KRAVARSKO
23. Općina Križ
Trg Svetog križa bb, 10 314 KRIŽ
24. Općina Luka
Trg Svetog Roka 1, 10 296 LUKA
25. Općina Marija Gorica
Gorička 17, 10 299 MARIJA GORICA
26. Općina Orle
Orle 5, 10 411 ORLE
27. Općina Pisarovina
Trg Stjepana Radića 13, 10 451
PISAROVINA
28. Općina Pokupsko
Pokupsko bb, 10 414 POKUPSKO
29. Općina Preseka
Preseka 57, 10 346 PRESEKA
30. Općina Pušća
Kumrovečka 109, 10 294 DONJA PUŠĆA
31. Općina Rakovec
Rakovec 54, 10 347 RAKOVEC
32. Općina Rugvica
Trg J. Predavca 1, 10 370 DUGO SELO
33. Općina Stupnik
Gornjostupnička 33, 10 255 GORNJI
STUPNIK
34. Općina Žumberak
Kostanjevac 5, 10 455 KOSTANJEVAC

U navedenom roku od 60 dana dostavljena su mišljenja predstavničkih tijela sljedećih gradova i općina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Općina Pušća,
Općina Jakovlje,
Općina Bistra,
Općina Rugvica,
Grad Jastrebarsko,
Općina Rakovec,
Općina Farkaševac,
Grad Sveta Nedelja,
Grad Sveti Ivan Zelina,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Grad Velika Gorica,
Općina Pisarovina,
Općina Dubrava,
Grad Zaprešić,
Grad Vrbovec,
Grad Dugo Selo,
Grad Ivanić-Grad,
Općina Krašić,
Općina Klinča Sela.

Dostavljena mišljenja obrađuju se u poglavlju II.4.4. pod nazivom „Izvješće o mišljenjima na Nacrt konačnog
prijedloga i pregled odgovora iz Izvješća o javnoj raspravi koji se mijenjaju nakon obrađenih mišljenja“.
U nastavku se daje pregled (preslika) dostavljenih mišljenja:
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U nastavku se daje izvod iz elaborata dostavljenih u prilogu mišljenja Grada Ivanić-Grada:
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IZVJEŠĆE O MIŠLJENJIMA NA NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA
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2.

HŽ
INFRASTRUKT
URA,
Mihanovićeva
12,
10 000 Zagreb

Pozitivno mišljenje uz prijedlog:
1.) da se ukine kolosiječna
(spojna) veza između postojećih
željezničkih pruga od značaja za
međunarodni promet M 103 (Dugo
Selo - Novska) i M 201 (DG Botovo - Dugo Selo) na području
Grada Dugog Sela.
2.) da se uskladi trasa novo
planirane obilazne želj. pruge za
teretni promet s dostavljenom
trasom, u dijelu od naselja Kuče do
Čičke Poljane. Do izmjene je došlo
zbog usklađivanja sa konačno
utvrđenom trasom planirane
autoceste-druge zagrebačke
obilaznice.

3.

4.

5.

Agencija za
civilno
zrakoplovstvo
Ulica grada
Vukovara 284,
10 000 Zagreb

PLINACRO
d.o.o.,
Savska cesta 88
a,
10 000 Zagreb

Ministarstvo
unutarnjih
poslova, PU
Zagrebačka,

Mišljenje / prijedlog:
da se u dijelovima Plana koji se
odnose na drugu uzletno-sletnu
stazu Zračne luke Zagreb,
planiranu unutar Prostora za razvoj
Zračne luke Zagreb, tekst dopuni
tako da glasi: „druge paralelne
staze za vožnju, koja će imati sve
fizičke karakteristike uzletno-sletne
staze, te će se koristiti kao
alternativna USS u slučaju
zatvaranja glavne uzletno-sletne
staze“.
Pozitivno mišljenje uz prijedlog:
da se iz Članka 37. Odredbi za
provođenje, Građevine od važnosti
za Državu, briše magistralni
plinovod DN 700 Zabok- Lučko, s
obzirom da je navedeni plinovod
planirani i uvršten u Obvezne
priloge prostornog plana.
Pozitivno mišljenje.

1. Prijedlog se prihvaća.
2. Prijedlog se ne prihvaća.
Na predloženu trasu južne
obilazne teretne željezničke
pruge od značaja za
međunarodni promet pristigle
su brojne primjedbe od strane
jedinica lokalne samouprave s
područja Zagrebačke
županije. Zbog znatnog broja
prostornih ograničenja, kako u
zapadnom tako i u istočnom
dijelu Županije, do konačnog
će odabira trase biti potrebno
provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao
i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega
navedenog trasa novo
planirane obilazne želj. pruge
neće se odrediti kroz ove
Izmjene i dopune Plana, nego
će se trasa navedene pruge,
kao i planirane autoceste druge zagrebačke obilaznice,
odrediti kroz sljedeće ciljane
Izmj. i dop.Plana.
Prijedlog se prihvaća.

22.10.2010.
383-10-291

6.

7.

8.

26.10.2010.
383-10-292

9.

10.

Prijedlog je neosnovan.
U članku 37. navedene su,
osim postojećih, i planirane
građevine od važnosti za
Državu.

26.10.2010.
383-10-294

-

26.10.2010.
511-10-295

11.

12.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Sektor upravnih,
inspekcijskih i
poslova civilne
zaštite,
Inspektorat
unutarnjih
poslova,
Petrinjska 30,
10000 Zagreb
Jadranski
naftovod dd
Miramarska
cesta 24, 10 000
Zagreb
Ministarstvo
kulture, Uprava
za zaštitu
prirode,
Runjaninova 2,
10000 Zagreb
Ministarstvo
kulture, Uprava
za zaštitu
kulturne baštine,
Konzervatorski
odjel u Zagrebu,
Mesnička 49,
10000 Zagreb
HRVATSKE
VODE,
Vodnogospodars
ki odjel za vodno
područje sliva
Save, Ulica
grada Vukovara
220, 10 000
Zagreb
HEP – ODS
d.o.o.,
Elektra Križ, Trg
Svetog Križa 1,
10 314 Križ
Državna uprava
za zaštitu i
spašavanje,
Zadarska 80, 10
000 Zagreb
HRVATSKE
AUTOCESTE
d.o.o., Širolina 4,
10 000 Zagreb

Pozitivno mišljenje.

-

02.11.2010.
383-10-297

Prethodna suglasnost
(pozitivna).

-

02.11.2010.
532-10-298

Suglasnost (pozitivna).

-

02.11.2010.
532-10-299

Pozitivno mišljenje uz zahtjev:
da se u Odredbama za prov, čl.
37., Vodne građevine,
a)Regulacijske i zaštitne vodne
građev., u dijelu Lateralni kanali za
zaštitu od poplava doda „Sabirni
kanal uz AC Zagreb - Rijeka.“

Zahtjev se prihvaća.

08.11.2010.
374-10-303

Pozitivno mišljenje.

-

08.11.2010.
383-10-304

Suglasnost (pozitivna).

-

08.11.2010.
543-10-305

Pozitivno mišljenje.

Napomena:
Nakon dostave ovog mišljenja
održani su dodatni sastanci s
Hrvatskim autocestama na
kojima su razmatrana

09.11.2010.
383-10-306
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13.

14.

Varaždinska
županija, Zavod
za prostorno
uređenje, Mali
plac 1a, 42 000
Varaždin
HEP-OPS d.o.o.,
Sektor za
izgradnju i
investicije,
Kupska 4, 10000
Zagreb

Pozitivno očitovanje
(uz navođenje manjih razlika u
odnosu na PPVŽ, koje se ne
smatraju neusklađenostima).
Negativno mišljenje uz zahtjev:
za upisom Rekonstrukcije –
izmještanja dalekovoda DV 110 kV
TS Samobor – TS Zaprešić sa
prespojem postojećih i planiranih
dalekovoda u raspletu oko TS
110/20 kV Samobor, odnosno
predviđenu izgradnju novog
stupnog mjesta na trasi postojećeg
dalekovoda DV 110 kV Samobor i
nove konfiguracije priključaka u
okruženju oko postojeće TS
110/20 kV Samobor.
Predložena rekonstrukcija prema
opsegu nije veliki zahvat u
prostoru te nije vidljiva u grafičkom
dijelu Plana, ali ovaj je zahvat

negativna mišljenja drugih
tijela i pravnih osoba te
jedinica lokalne samouprave,
kao i primjedbe iz ranijih faza
izrade ovog Plana, koje se
odnose na planiranu trasu
druge zagrebačke
obilaznice. Utvrđeno je da će,
zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom
tako i u istočnom dijelu
Županije, do konačnog
odabira trase biti potrebno
provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao
i s drugim korisnicima
prostora.
Zbog svega navedenog,
Hrvatske su autoceste
odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene
autoceste u ovim Izmjenama
Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i
trasa južne obilazne teretne
želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti
kroz sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.
-

Zahtjev je neosnovan.
Zahtjev se ne rješava
Prostornim planom Županije.
Trasa postojećeg dalekovoda
DV 110 kV TS Samobor – TS
Zaprešić ucrtana je u
grafičkom dijelu Plana
sukladno mjerilu kartografskog
prikaza 1:100.000.
Odredbama za provođenje
Prostornog plana Zagrebačke
županije, čl. 94. navedeno je
da su trase infrastrukt. sustava
i lokacije njihovih građevina
ucrtane u kartografskim
prikazima ovog Plana
usmjeravajućeg značenja i
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kratkoročno ključan za rješavanje
pouzdanosti opskrbe električnom
energijom gradova Samobora,
Zaprešića i Svete Nedelje te se
zahtijeva upis predložene točke i u
odgovarajući članak u tekstualnom
dijelu Odredbi za provođenje i/ili
Obaveznih priloga konačnog
prijedloga Prostornog plana u
postupku donošenja IV. Izmjena i
dopuna Plana Zagrebačke
županije.

15.

10.11.2010.
2186-10309

12.11.2010.
383-10-312

Hrvatske šume,
Uprava šuma
Karlovac,
Put D.
Trstenjaka 1, 47
000 Karlovac

Mišljenje / prijedlog:
da se konačnim definiranjem
planirane trase željezničke pruge
Zdencina-Pisarovina, trase ceste
Zdenčina-Pisarovina, državne
ceste od Gradeca Pokupskog
prema Donjoj Kupčini, istražnog
prostora za aerodrom Pisarovina i
turističke zone Bratina, nastoji
izbjeći zemljište kojim gospodari
UŠP Karlovac i spriječi smanjenje
šumske površine. Predlaže da se
predmetne trase izmjeste uz rubne
dijelove šume za koje je potrebno
prema članku 106. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji i
članku 37. Zakona o šumama
zatražiti posebne uvjete građenja.

dozvoljene su odgovarajuće
prostorne prilagodbe koje ne
odstupaju od koncepcije
rješenja. Detaljni uvjeti za
gradnju i obnovu pojedinih
infrastrukturnih sustava
odredit će se prostornim
planovima uređenja velikih
gradova, gradova i općina.
Članak 112. navodi da je
potrebno usuglasiti
odgovarajuće prostorne
prilagodbe koje ne odstupaju
od koncepcije rješenja (trase
dalekovoda, položaj i broj
transformatorskih stanica) s
nadležnim tijelima i pravnim
osobama s javnim ovlastima
za područje elektroprijenosa i
opskrbe električnom
energijom.
Prijedlog se prihvaća.
Odredbama za provođenje
Prostornog plana Zagrebačke
županije određeno je da su
trase infrastrukt. sustava i
lokacije njihovih građevina,
kao i prostori na kojima je
moguće planirati građ.
područja, na kartografskim
prikazima naznačeni načelno,
na razini plansko-usmjerav.
značenja, primjereno mjerilu
(1:100.000). Određivanje
optimalne trase i položaja
infrastr. sustava, kao i točan
položaj, oblik i veličina građ.
područja, provodi se
prostornim planovima
uređenja gradova i općina,
prilagođeno navedenim
ograničenjima u prostoru.
Člankom 16. Odredbi, šume
se nalaze u 1. kategoriji
ograničenja - u području
zabrane gradnje, dok se pojas
50 metara od šume nalazi u
kategoriji područja strogog
ograničenja izgradnje.
Sukladno prijedlogu
Podnositelja, ovim će se
Izmjenama Plana u članku 27.
detaljnije odrediti kriteriji

II.4 - 83

12.11.2010.
383-10-313

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije – obvezni prilozi

16.

HRVATSKE
VODE,
Vodnogospodars
ki odjel za slivno
područje grada
Zagreba, Ulica
grada Vukovara
220, 10000
Zagreb

Mišljenje / primjedbe:
1. Primjedbe Službe za zaštitu
voda:
1.1. U izradi IV. Izmjena i dopuna
PPZŽ-a potrebno je pridržavati se
važeće Studije zaštite voda
Zagrebačke županije iz 2004.
godine (izrađivač Hidroprojekt –
Consult), jer novelacija Studije još
nije izvršena. Stoga nije moguće u
ove IV. Izmjene i dopune PPZŽ-a
unijeti izmjene na sustavu
odvodnje i promijeniti položaje
uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda na području Općine
Pokupsko, odnosno izbrisati
kolektor i dva uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda na
području Općine Kravarsko,
pozivajući se na novelaciju Studije.
Navedeno je potrebno ispraviti i u
kartogramu 4.5. Odvodnja
otpadnih voda.
Odlukom o odvodnji otpadnih voda
uređuje se način odvodnje
otpadnih voda i oborinskih voda za
Grad Veliku Goricu, Općinu Orle i
dio naselja Kravarsko i Pokupsko
te je određeno da se otpadne vode
Općine Orle pročišćavaju u uređaju
za pročišćavanje otpadnih voda
Velike Gorice, a ne u vlastitom
uređaju za pročišćavanje otpadnih
voda, pa je to potrebno ispraviti u
ovim IV. Izmjenama i dopunama
PPZŽ-a.
1.2. Vezano uz predloženu trasu
planirane autoceste-druge
zagrebačke zaobilaznice koja
prolazi kroz II. zonu zaštite (zonu
strogog ograničenja) vodocrpilišta
Šibice i Strmec, podnositelj
napominje da je građenje
autocesta, magistralnih cesta
(državnih i županijskih) i
željezničkih pruga zabranjeno u II.
zoni zaštite sukladno članku 15.
Pravilnika o utvrđivanju zona

zaštite šumskih površina
koje treba poštivati pri izradi
prostornih planova užeg
područja.
1.1. Primjedba je
neosnovana.
Lokacija uređaja za
pročišćavanje na području
Općine Pokupsko ovim
izmjenama i dopunama Plana
nije se mijenjala, te je na istoj
lokaciji kao i u Studiji zaštite
voda iz 2004. godine.
Rješenje odvodnje i pročišć.
otpadnih voda na području
Općine Kravarsko, također je
usklađeno sa postavkama iz
Studije zaštite voda iz 2004.
godine, te s Odlukom o
odvodnji otpadnih voda tj.
planira se povezivanjem na
sustav odvodnje Grada Velika
Gorica (Mala Buna) za
sjeverni dio Općine, te manji
uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda (Ramnica) za
jugoistočni dio Općine.
Obzirom na lokalni značaj, u
grafičkom dijelu PPZŽ ne
prikazuje se rješenje odvodnje
i pročišć. otpadnih voda na
području općine Kravarsko, te
će se prostornim planovima
užeg područja provest
detaljnija razrada sustava
odvodnje te planiranje uređaja
za pročišćavanje otpadnih
voda Mala Buna i Ramnica. U
tekstualnom dijelu Plana, u
poglavlju 3.6.3 Vodnogosp.
sustav, navedeno je da se
rješenje kanalizacijske
odvodnje na području Općine
Kravarsko povezuje uz
realizaciju odvodnje na
području Grada Velika Gorica.
Rješenje odvodnje i pročišć.
otpadnih voda na području
Općine Orle razmatrano je
varijantno u okviru Studije
zaštite voda iz 2004. godine,
priključenjem otpadnih voda
na planirani uređaj za pročišć.
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sanitarne zaštite izvorišta.
Uvažavajući Zakon o vodama,
naglašava da je zaštita vodnih
resursa značajnih za vodoopskrbu
Grada i Zagrebačke županije
prioritet u odnosu na druge
zahvate i radnje u prostoru. O
zaštiti izvorišta potrebno je voditi
računa i kod odabira lokacije za
planirani zahvat druge zagrebačke
zaobilaznice, kojeg smatraju da je
potrebno provesti izvan II. zone
zaštite vodocrpilišta Šibice i
Strmec.

otpadnih voda Veleševec.
Odlukom o odvodnji otpadnih
voda određeno je da se
otpadne vode Općine Orle
pročišćavaju na uređaju za
pročišć. otpadnih voda Velika
Gorica. U tekstualnom dijelu
Plana, u poglavlju 3.6.3
Vodnogosp. sustav navedeno
je da se odvodnja otpadnih
voda Općine Orle planira uz
izgradnju vlastitog uređaja s
lokacijom kod naselja
Veleševec ili u sklopu rješenja
odvodnje na području Grada
Velike Gorice. Prema svemu
navedenom, Prostornim
planom Zagrebačke županije
nije isključena mogućnost
zajedničkog rješavanja
pročišćavanja otpadnih voda
na području Velike Gorice i
Općine Orle.
1.2. Primjedba se prihvaća
Na predloženu trasu druge
zagrebačke obilaznice u
Prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Plana, kao i na
varijantna rješenja trase
predložena u Nacrtu konačnog
prijedloga, pristigle su brojne
primjedbe od strane državnih
tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane
jedinica lokalne samoupr. s
područja Zagrebačke
županije. Zbog znatnog broja
prostornih ograničenja, kako u
zapadnom tako i u istočnom
dijelu Županije (zaštitne zone
crpilišta, gusto naseljeno
područje, kulturna dobra i
prirodne vrijednosti), do
konačnog će odabira trase biti
potrebno provesti daljnja
istraživanja i usuglašavanje sa
stručnim stavovima nadležnih
tijela, kao i s drugim
korisnicima prostora.
Zbog svega navedenog,
Hrvatske su autoceste
odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene
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2. Pozitivno mišljenje uz
primjedbe Službe korištenja
voda:
2.1. U kartografskom prikazu
Korištenje i namjena prostora
ucrtana je trasa druge zagrebačke
obilaznice. Dio iste trase nije
prikazan kao moguć ili alternativni
koridor (oznaka postoji u legendi)
kao što je to navedeno u Knjizi II:
Obvezni prilozi Nacrta konačnog
prijedloga Plana, poglavlje
II.1.1.4.2. Pojedinačne izmjene na
kartografskim prikazima, Karta 1,
Korištenje i namjena prostora,
točka F stavak 1.
2.2. Ucrtana trasa planirane
autoceste – druge zagrebačke
obilaznice na zapadnom dijelu (I.
dionica) prolazi kroz II. zonu
zaštite izvorišta „Šibice“ i „Strmec“.
Isto je u suprotnosti s člankom 15.
važećeg Pravilnika o zaštiti
izvorišta (Narodne novine 55/02)
kao i s člankom 150. nacrta
Konačnog prijedloga plana.
U nastavku se detaljno navodi
važnost crpilišta Šibice i Strmec te
zaključuje da planiranu drugu
zagrebačku obilaznicu treba
izmjestiti izvan II. zone zaštite
izvorišta.

17.

HRVATSKE
CESTE d.o.o.,
Sektor za studije
i projektiranje,
Odjel za studije,
zakonsku i
tehničku

Pozitivno mišljenje.

autoceste u ovim Izmjenama
Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i
trasa južne obilazne teretne
želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti
kroz sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.
2. Primjedbe se prihvaćaju.
Na predloženu trasu druge
zagrebačke obilaznice u
Prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Plana, kao i na
varijantna rješenja trase
predložena u Nacrtu konačnog
prijedloga, pristigle su brojne
primjedbe od strane državnih
tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane
jedinica lokalne samoupr. s
područja Zagrebačke
županije. Zbog znatnog broja
prostornih ograničenja, kako u
zapadnom tako i u istočnom
dijelu Županije (zaštitne zone
crpilišta, gusto naseljeno
područje, kulturna dobra i
prirodne vrijednosti), do
konačnog će odabira trase biti
potrebno provesti daljnja
istraživanja i usuglašavanje sa
stručnim stavovima nadležnih
tijela, kao i s drugim
korisnicima prostora.
Zbog svega navedenog,
Hrvatske su autoceste
odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene
autoceste u ovim Izmjenama
Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i
trasa južne obilazne teretne
želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti
kroz sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.
-
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18.

regulativu,
Vončinina 3,
Zagreb
HEP-ODS
d.o.o., Elektra
Zagreb, Služba
za razvoj i
investicije,
Gundulićeva 32,
10 000 Zagreb

Pozitivno mišljenje.

-

17.11.2010.
383-10-317

Nakon navedenog roka od 30 dana pristigla su sljedeća mišljenja:

19.

17.11.2010.
383-10-316

NAZIV
TIJELA/
OSOBE

MIŠLJENJE

ODGOVOR
nositelja izrade i stručnog
izrađivača plana :

Udruga
pokretnih
komunikacija
Hrvatske, Nova
Ves 50, 10000
Zagreb

Očitovanje / prijedlozi:
Svi prijedlozi odnose se na članak
104. Odredbi za provođenje, kako
slijedi.
1. Da se u stavku 5. mijenja dio
odredbe koji glasi: „tada je unutar
te zone moguća gradnja novog
zamjenskog stupa za postojeće i
nove operatore.“ tako da glasi:
„tada je unutar te zone moguća
gradnja novog stupa za ostale
zainteresirane operatore.“
2. Da se u stavku 5. briše
odredba koja glasi: „Iznimno,
ukoliko gradnja novog zamjenskog
stupa za sve operatore nije
moguća iz tehničkih, prostornih ili
oblikovnih razloga, moguća je uz
postojeći stup gradnja dodatnog
stupa za ostale operatore.“
3. Da se u stavku 5. briše odredba
koja glasi: „Ukoliko naznačeni
stupovi nemaju odgovarajuće
odobrenje, isto je potrebno ishoditi
sukladno uvjetima ovog Plana. U
suprotnom, ako je odobrenje
nemoguće ishoditi jer lokacija ne
zadovoljava uvjete iz ovog Plana,
samostojeći antenski stup
potrebno je ukloniti.“
4. Da se u stavku 9. briše dio
odredbe koji glasi: „koja imaju više

Prijedlozi se ne prihvaćaju.
Svi navedeni prijedlozi odnose
se na članak 104. koji je u
ovakvom obliku dopunjen III.
Izmjenama i dopunama
Prostornog plana Zagrebačke
županije, („Glasnik
Zagrebačke županije 4/10), a
koje su izrađene u skladu s
uputama nadležnog
Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i
graditeljstva.
U postupku izrade i donošenja
navedenih III. Izmjena Plana
ove su odredbe usklađene sa
zahtjevima i prijedlozima
jedinica lokalne samouprave
na čijem se području nalaze
postojeći antenski stupovi i
planirane zone, kao i s tijelima
i pravnim osobama određenim
posebnim propisima, sukladno
Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji.
Na takav Konačni prijedlog,
prije njegova donošenja,
ishođena je suglasnost
nadležnog Ministarstva.
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20.

Ministarstvo
poljoprivrede,
ribarstva i
ruralnog razvoja
Ulica grada
Vukovara 78,
10000 Zagreb

od 1500 stanovnika prema
zadnjem službenom popisu
stanovništva u RH.“
5, Da se iz stavka 11. briše dio
odredbe koji glasi: „a što se
dokazuje dokumentacijom iz st. 9.
ovog članka“.
6. Da se u stavku 12. briše
odredba koja glasi: „ - na
potencijalnim lokacijama unutar
planiranih zona treba, u
slučajevima kada je to određeno
posebnim propisima iz područja
zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
provesti dodatna istraživanja
vezana uz postojanje primjera
graditeljske baštine, mogućih
arheoloških lokaliteta i utjecaja na
pejzažnu sliku i vizure šireg
prostora.“
7. Da se stavak 13. u cijelosti
mijenja tako da glasi: „Dopušteno
je postavljanje elektroničke
komunikacijske infrastrukt. i
povezane opreme na postojeće
građevine u skladu s Pravilnikom o
jednostavnim građevinama i
radovima“.
Mišljenje / zahtjevi:
1. da se u Odredbama, čl. 73.
alineja 3. (Uvjeti određivanja
prostora za namjenu golf terena)
doda tekst: „Određivanje novih
prostora za sportsko-rekreacijsku
namjenu golf terena ne može se
locirati na visoko vrijedno poljopr.
zemljište (P1) i vrijedno poljop.
zemlj. (P2), dok je potrebno
preispitati potrebitost lociranja
postojećih lokacija kroz izmjenu
PPU-a nižeg reda smanjivanjem u
dijelu obuhvata na P1 i P2 ili
dislociranjem na manje vrijedno
poljop. zemljište“.
2. da se u Odredbama, čl. 66. st. 4.
alineja 5. (Uvjeti određivanja
prostora za namjenu eksploatacije
min. sirovina) doda tekst: „a
izbjegavati na vrijednom poljopr.
zemljištu“.
3. da se članak 144. ispravi na
sljedeći način: umjesto
„preostalog“ navesti „raspoloživog“,

21.

22.

1. Zahtjev se prihvaća.
Navedeni uvjeti ugradit će se
u članak 93., kojim se
određuju kriteriji za
dimenzioniranje golf igrališta.
2. Zahtjev se prihvaća.
3. Zahtjev se prihvaća.
4. Zahtjev se prihvaća.
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Ministarstvo
obrane, Uprava
za materijalne
resurse, Služba
za nekretnine,
graditeljstvo i
zaštitu okoliša,
Zvonimirova 4,
10000 Zagreb.
Ministarstvo
regionalnog
razvoja,
šumarstva i
vodnog
gospodarstva,
Trg kralja Petra
Krešimira IV broj
1, 10000 Zagreb
(temeljem
Zakona o
vodama).

umjesto „svrhu“ navesti
„proizvodnju“, u alineji 7. umjesto
„tehničkim mjerama“ navesti
„agrotehničkim“ pod novu alineju 8.
dodati: „- štititi tlo od onečišćenja i
drugih negativnih utjecaja“.
4. U popis legislative dodati
navedene nove pravilnike.
Pozitivno mišljenje.

Mišljenje / zahtjevi / primjedbe:
1. U odredbama za provođenje, čl.
37., Vodne građevine,
a)Regulacijske građevine, u dijelu
Lateralni kanali za zaštitu od
poplava treba dodati „Sabirni kanal
uz autocestu Zagreb - Rijeka.“
2. Obzirom da Studija zaštite voda
Zagrebačke županije iz 2004.
godine (Hidroprojekt – Consult)
nije novelirana, nije moguće u IV.
Izmjene PPZŽ unijeti izmjene na
sustavu odvodnje i promijeniti
položaje uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda na području Općine
Pokupsko, te izbrisati kolektor i dva
uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda na području Općine
Kravarsko, pozivajući se na
novelaciju. Ispraviti i na grafičkom
prilogu 4.5.
3. Potrebno je uskladiti način
odvodnje otpadnih i oborinskih
voda s Odlukom o odvodnji
otpadnih voda („glasnik
zagrebačke županije“, 4/07) za
Grad Veliku Goricu, Općinu Orle i
dio naselja Kravarsko i Pokupsko,
na način da se otpadne vode
Općine Orle pročišćavaju u uređaju
za pročišć. Velike Gorice, a ne u
vlastitom.
4. Ucrtana trasa planirane
autoceste-druge zagrebačke
zaobilaznice na zapadnom dijelu (I.

-

24.11.2010.
512-10-326

1. Zahtjev se prihvaća.

18.01.2011.
538-11-351

2. Primjedba je neosnovana.
Lokacija uređaja za
pročišćavanje na području
općine Pokupsko ovim
izmjenama i dopunama Plana
nije se mijenjala, te je na istoj
lokaciji kao i u Studiji zaštite
voda iz 2004. godine.
Rješenje odvodnje i pročišć.
otpadnih voda na području
općine Kravarsko, također je
usklađeno sa postavkama iz
Studije zaštite voda iz 2004.
godine, te s Odlukom o
odvodnji otpadnih voda tj.
planira se povezivanjem na
sustav odvodnje Grada Velika
Gorica (Mala Buna) za
sjeverni dio Općine, te manji
uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda (Ramnica) za
jugoistočni dio Općine.
Obzirom na lokalni značaj, u
grafičkom dijelu PPZŽ ne
prikazuje se rješenje odvodnje
i pročišć. otpadnih voda na
području općine Kravarsko, te
će se prostornim planovima
užeg područja provest
detaljnija razrada sustava
odvodnje te planiranje uređaja
za pročišćavanje otpadnih
voda Mala Buna i Ramnica. U
tekstualnom dijelu Plana, u
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dionica) prolazi kroz II. zonu zaštite
izvorišta Šibice i Strmec, što je u
suprotnosti s člankom 15.
Pravilnika o zaštiti izvorišta
(„Narodne novine”, 55/02) i
člankom 150. Nacrta konačnog
prijedloga Plana.
5. Uvažavajući stratešku važnost
navedenih izvorišta za javnu
vodoopskrbu Zagrebačke županije,
Krapinsko-zagorske županije i
Grada Zagreba, zaštita izvorišta je
prioritet u odnosu na ostale
zahvate u prostoru. Kod odabira
trase za planirani zahvat druge
zagrebačke zaobilaznice, kako bi
se izbjegli mogući rizici opasnosti
na kakvoću podzemnih izvorišta
voda za piće, potrebno je izmjestiti
trasu izvan II. zaštitne zone
izvorišta. Ukoliko radi velike
gustoće naseljenosti područja nije
moguće izmjestiti trasu izvan II.
zone, potrebno je trasu iste
postaviti na udaljenost minimalno
100 m od granice I. zone, odnosno
što je moguće bliže vanjskoj
granici II. zone.
Na ostale dijelove teksta i grafike
nema primjedbi.

23.

Ministarstvo
regionalnog
razvoja,
šumarstva i
vodnog
gospodarstva,
Trg kralja Petra
Krešimira IV broj
1, 10000
Zagreb.
(temeljem
Zakona o
šumama).

Pozitivno mišljenje.

poglavlju 3.6.3 Vodnogosp.
sustav, navedeno je da se
rješenje kanalizacijske
odvodnje na području općine
Kravarsko povezuje uz
realizaciju odvodnje na
području Grada Velika Gorica.
3. Primjedba je neosnovana.
Rješenje odvodnje i pročišć.
otpadnih voda na području
općine Orle razmatrano je
varijantno u okviru Studije
zaštite voda iz 2004. godine,
priključenjem otpadnih voda
na planirani uređaj za pročišć.
otpadnih voda Veleševec.
Odlukom o odvodnji otpadnih
voda određeno je da se
otpadne vode Općine Orle
pročišćavaju na uređaju za
pročišć. otpadnih voda Velika
Gorica. U tekstualnom dijelu
Plana, u poglavlju 3.6.3
Vodnogosp. sustav navedeno
je da se odvodnja otpadnih
voda Općine Orle planira uz
izgradnju vlastitog uređaja s
lokacijom kod naselja
Veleševec ili u sklopu rješenja
odvodnje na području Grada
Velike Gorice. Prema svemu
navedenom, Prostornim
planom Zagrebačke županije
nije isključena mogućnost
zajedničkog rješavanja
pročišćavanja otpadnih voda
na području Velike Gorice i
Općine Orle.
Primjedbe pod br. 4. i 5. se
prihvaćaju.
-
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2.

IZVJEŠĆE O MIŠLJENJIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA GRADOVA I OPĆINA

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, nositelj
izrade otpremio je 25. studenog 2010. godine Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o
javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela sukladno odredbi članka 94. navedenog Zakona,
predstavničkim tijelima gradova i općina Zagrebačke županije radi davanja mišljenja na isti, u
roku od 60 dana.
Pregled pristiglih mišljenja (kopije originala) daje se u elaboratu IV. Izmjena i
dopuna Plana, u dijelu II. Obvezni prilozi, poglavlje II.4. Zahtjevi i mišljenja, potpoglavlje II.4.3.
Mišljenja predstavničkih tijela gradova i općina. U nastavku se obrađuju pristigla mišljenja:
U gore navedenom roku od 60 dana pristigla su sljedeća mišljenja:

1.

GRAD /
OPĆINA

MIŠLJENJE

ODGOVOR
nositelja izrade i stručnog
izrađivača plana :

Općina
Pušća,

Očitovanje/primjedbe:
1. U knjizi II. poglavlje 2.3.2.
građevine javne namjene dodati
građevinu: Zgrada općine, naselje
Donja Pušća, Općina Pušća.
2. U poglavlju 2.4. Sakralne
građevine upisati građevinu: Kapela
sv. Marije Magdalene, naselje Marija
Magdalena, Općina Pušća.
3. U poglavlju 5.2. Groblje i grobne
građevine upisati građevinu: Groblje
Marija Magdalena, naselje Marija
Magdalena, Općina Pušća.
4. U poglavlju 7.0. Pokretna kulturna
dobra upisati kulturno dobro: Oltar
Sv. Marije Magdalene, naselje Marija
Magdalena, Općina Pušća.
5. U poglavlju 7.0. Pokretna kulturna
dobra upisati kulturno dobro: Oltar
Majke Božje Vinske, naselje Donja
Pušća, Općina Pušća.
6. U poglavlju 2.4. Sakralne
građevine ispraviti naziv građevine
Kapele MB Čiselske u građevinu:
Kapela Majke Božje Čiseljske,
naselje Donja Pušća, Općina Pušća.
7. Ispraviti podatke o broju
stanovnika na stranici 72: 2791
stanovnika na dan 31.12.2009., 2807
stanovnika na dan 31.08.2010. –
Podaci MUP-a.
8. U poglavlju 2.3.1. Stambene

Primjedbe pod br. 1, 3, 8. i 9.
su neosnovane. Riječ je o
kulturnim dobrima lokalnog
značenja koja se navode i za
koje se uvjeti zaštite određuju u
PPUO Pušća, dok se u PP
Županije daje pregled kult.
dobara nacionalnog i
regionalnog značenja.
Primjedbe pod 2, 4, 5. i 6. se
prihvaćaju.
Primjedba pod br. 7. se ne
prihvaća. Za stanje, pa tako i
prognoze st. u Hrvatskoj se
primjenjuje metodologija i
definicije stanovništva iz
dokumenta Preporuke UN-a i
EUROSTAT-a kojih se pridržava
državna statistika od 1998., kako
u popisima tako i tekućem
praćenju podataka o
stanovništvu. Stoga polaznu
osnovu o stanju stanovn. te za
prognoze čine podaci služb.
statistike koji su jedini
metodološki usporedivi s
podacima na drugim područjima
i na međunarod. razini, dok
MUP-ove evidencije o
stanovništvu nisu s njom
usklađene. Zbog toga popisi
stanovništva pokazuju znatno

Kumrovečk
a 109, 10
294 DONJA
PUŠĆA

03.02.2011.
538-11-359
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zgrade upisati građevinu: Kurija
Olivije Krajačić (Kirin), naselje Gornja
Pušća, Općina Pušća.
9. U poglavlju 2.3.1. Stambene
zgrade upisati građevinu: Kuća za
poslugu kurije Rauch, naselje Gornja
Pušća, Općina Pušća.
2.

3.

Općina
Jakovlje,
Adele Sixta
2, 10297
JAKOVLJE
Općina
Bistra, D.
Bistra,
Stubička
509,
10 298
BISTRA

Pozitivno mišljenje.

Negativno mišljenje uz primjedbe:
1. Traži se preimenovanje novo
planiraog čvora Pojatno na autocesti
A2 u čvor Bistra1(Pojatno) ili BistraPojatno.
2. Traži se zadržavanje kategorija
županijskih cesta Ž2220 i Ž3037.
3. Traži se korigiranje trase planirane
županijske ceste Prigorje Brdovečko
– Novi Dvori – Jablanovec na način
da se cca 300m nakon prijelaza
preko autoceste A2 uspostavi novi
smjer kretanja i to sjeverno u duljini
od cca 1.5 km, a potom istočno u
duljini od cca 2km do spoja sa
županijskom cestom Ž3007. Ova
korekcija značila bi bržu realizaciju
adekvatnog prometnog pravca.
4. Predlaže se da se tzv. Ulica
Pešćenka, koja povezuje županijske
ceste Ž3007 i Ž3037, uvrsti u
kategoriju županijskih cesta, zbog
velikog prometnog opterećenja.

manji broj stanovnika od baza
podataka MUP-a, koje nisu
mjerodavne. Napominjemo da
će se, nakon objave službenih
rezultata Popisa 2011. godine,
razmotriti eventualna potreba za
izmjenom i dopunom navedenih
postavki.
-

Primjedbe pod. br. 1. i 2. se
prihvaćaju.
Primjedba pod. br. 3. se ne
prihvaća.
Ovim Izmj. i dop. Prostornog
plana Zagrebačke županije
izmijenjena je djelomično trasa
planirane žup. ceste Prigorje
Brdovečko - Novi Dvori Jablanovec obzirom na
izgrađenost naselja Jablanovec.
Mišljenja smo da je postojeća i
planirana mreža županijskih
cesta na području Općine Bistra
kvalitetno i ravnomjerno
raspoređena te da je planirana
trasa u blizini naselja Jablanovec
povoljnija u odnosu na
predloženu trasu, obzirom da se
radi o kraćoj dionici. Pristup do
Gospod. zone Bistra odnosno do
postojeće žup. ceste Ž3007,
moguće je planirati kao lokalnu
cestu u okviru izrade pr. plana
uređenja Grada Zaprešića i
Općine Bistra.
Primjedba pod br. 4. se ne
prihvaća.
Prijedlog da se Ulica Pešćenka
kao postojeća nerazvrstana
cesta planira u žup. cestu ne
zadovoljava uvjete prema Uredbi
o mjerilima za razvrstavanje
javnih cesta ("NN" 57/07).
Prema osnovnim mjerilima u
županijske ceste razvrstavaju
se: priključne ceste kojima se
autocesta spaja na žup. cestu
kad je žup. cesta prva javna
cesta na koju se autocesta
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22.12.2010.
238/11-10331
27.12.2010.
238/02-10334

4.

Općina
Rugvica
Trg
J.Predavca
1,
RUGVICA

Pozitivno mišljenje uz
prijedlog/primjedbu:
1. Na karti K1. Korištenje i namjena
prostora, od planiranog čvora Otok
Svibovski prema zapadu ucrtati
površine izvan naselja – gospodarsku
proizvodno-poslovnu namjenu koja bi
spojila ucrtanu zonu proizvodno
poslovnu i prometnicu južno od čvora
Otok Svibovski.
2. Na karti K1. Planirani odvojak
željezničke pruge prema riječnoj luci
Rugvica prolazi kroz izgrađeno
građevinsko područje, te je potrebno
detaljnije istražiti i planirati prugu kroz
neizgrađeno područje.

5.

Grad
Jastrebarsko,
Strossmaye

Pozitivno mišljenje.

priključuje, ceste koje povezuju
sjedišta županija s gradovima i
općinskim sjedištima, ceste koje
povezuju sjedišta gradova i
općina međusobno te značajne
ceste unutar područja preko
kojih se ostvaruje veza grada ili
gradskih dijelova s državnim
cestama. Prema dopunskim
mjerilima u žup. ceste
razvrstavaju se priključne ceste
koje povezuju državne i
županijske ceste sa: morskim i
riječnim lukama žup. značenja,
zračnim lukama, željezničkim
kolodvorima, robnim
terminalima, turističkim i
sportsko-rekreacijskim
lokalitetima, lokalitetima i
građevinama ubilježenim u
državnim registrima kao
povijesno-kulturna ili prirodna
baština, naseljima većim od 300
stanovnika ukoliko je udaljenost
početka naselja od razvrstane
ceste veća od 500 m, te
međudržavnim cestovnim
graničnim prijelazima.
Nerazvrstanu cestu Ulica
Pešćenka moguće je planirati
kao lokalnu cestu u okviru izrade
PPUO Bistra.
Primjedba pod br. 1. je
neosnovana.
Na zahtjev Općine Rugvica ovim
su izmjenama Plana naznačeni
prostori na kojima se može
planirati građ. podr. izdvojene
gosp. namjene veće od 25 ha,
južno od planiranog čvora Otok
Svibovski. Sukladno članku 92.
Odredbi za provođenje PPZŽ,
ovi su prostori usmjeravajućeg
značenja u odnosu na veličinu i
oblik planiranog građ. područja.
Točna veličina, oblik i detaljnija
namjena građ. područja odredit
će se PPU-om Općine Rugvica.
2. Prijedlog se prihvaća.
-
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238/26-10337

30.12.2010.
238/12-10336
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6.

7.

8.

rov trg 13,
10 450
Jastrebarsk
o
Općina
Rakovec,
Rakovec
54, 10 347
RAKOVEC
Općina
Farkaševac,
Farkaševac
bb, 10 344
Farkaševac
Grad Sveta
Nedelja ,
Trg
A.Starčević
a 5, 10431
SVETA
NEDELJA

9.

Pozitivno mišljenje.

-

05.01.2011.
238/25-11339
10.

Pozitivno mišljenje.

-

12.01.2011.
238/08-11341

Mišljenja/primjedbe:
1. Traži se da se planirana trasa
pruge od značaja za međunarodni
promet, na kartografskom prikazu 1.
Korištenje i namjena prostora, koja
prolazi istočni dijelom grada,
pomakne paralelno uz državnu
autocestu, s njene istočne strane, uz
rijeku Savu ili da se potpuno
premjesti s druge strane Save, jer
ista prolazi kroz samo naselje Rakitje
preko brojnih kuća, siječe Rakitsku
cestu na nekoliko mjesta, prelazi
preko već većim dijelom izgrađene
industrijske i radne zone Rakitje, te
siječe jezera u Rakitju i Orešju unutar
zona športa i rekreacije. Iz navedenih
razloga napominje se da spomenutu
prugu neće biti moguće realizirati.

Primjedbe pod r.br. 1. i 3. se
djelomično prihvaćaju.
Na predloženu trasu druge
zagrebačke obilaznice, kao i na
trasu južne obilazne teretne
željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet, pristigle su
brojne primjedbe od strane
državnih tijela i pravnih osoba s
javnim ovlastima, kao i od strane
jedinica lokalne samouprave s
područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom
tako i u istočnom dijelu Županije
(zaštitne zone crpilišta, gusto
naseljeno područje, kulturna
dobra i prirodne vrijednosti) do
konačnog će odabira navedenih
trasa biti potrebno provesti
daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao i
s drugim korisnicima prostora.
Zbog svega navedenog trasa
druge zagrebačke obilaznice i
trasa južne obilazne teretne
željezničke pruge neće se
odrediti kroz ove, nego kroz
sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.

12.01.2011.
238/29-11342

2. Traži se brisanje PN oznaka u
području naselja Brezje, na
kartografskom prikazu, Korištenje
namjena i prostora, jer se vojni
kompleks „Molvice“ nalazi u
Molvicama podno Svetonedeljskog
brega, a vojni kompleks „Lacković
breg“ nije u Svetoj Nedelji već na
Svetonedeljskom bregu.
3.Traži se da se planirana trasa
državne autoceste koja tunelom
prolazi kroz Svetonedeljski Breg,
pomakne zapadnije, potpuno izvan
područja Grada Svete Nedelje, jer
trasa iste prolazi kroz vodozaštitnu
zonu vodocrpilišta Strmec te kroz
stambene ulice na području Male
Gorice.

Primjedba pod r.br. 2 je
neosnovana.
Zone posebne namjene
korigirane su na zahtjev MORHa, a njihove lokacije ucrtane
sukladno važećem PPUG Sveta
Nedelja.
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11.

Grad Sveti
Ivan Zelina,
Trg Ante
Starčevića
12, 10 380
SVETI IVAN
ZELINA
Grad Velika
Gorica, Trg
kralja
Tomislava
34, 10 410
VELIKA
GORICA

Općina
Pisarovina,
Trg
S.Radića
13,
PISAROVIN
A

Pozitivno mišljenje.

-

12.01.2011.
238/30-11343

Pozitivno mišljenje uz primjedbe:
1. Članak 14. stavak 3. Odredbi za
provođenje , treba glasiti:
Potencijalno vodocrpilište
„Črnkovec“, do konačnog određenja
zona sanitarne zaštite vodocrpilišta,
treba tretirati kao II. kategoriju iz
Tablice 1. članka 16. (područje
strogog ograničenja izgradnje).
2. U zoni za razvoj Zračne luke
Zagreb treba predvidjeti mogućnost
izgradnje hotela, odnosno građevine
sa smještajnim jedinicama i
potrebnim pratećim sadržajima.
Negativno mišljenje
- zbog neuvrštavanja aerodroma
Pisarovina u IV. Izmjene i dopune
PPZŽ. Obrazloženje:
Aerodrom Pisarovina jedan je od
strateških ciljeva u razvoju Općine
Pisarovina. Radi se o projektu tvrtke
PAN AVIA d.o.o. iz Zagreba s kojom
je općina započela suradnju s ciljem
gradnje objekata na površini 250.000
m2 kao i sportsko-turističkog
aerodroma što je naziv za zračno
pristanište po starom Pravilniku. U
Nacrtu prijedloga Plana za preth.
rasp. navedeni projekt je bio uvršten
kao zračno pristanište. Tijekom
izrade Plana donesen je novi
Pravilnik o aerodromima kojim se
naziv zračno pristanište ukida i
zamjenjuje novim – aerodrom, da bi
se u prijedlog Plana za javnu
raspravu bez obrazloženja unio naziv
letjelište kojim se degradira projekt i
umanjuje njegov razvoj. PAN AVIA je
zatražila od Agencije za civilno
zrakoplovstvo stručno mišljenje,
nakon čega je Agencija dostavila
Mišljenje s detaljnim obrazloženjem
kojim podupire zahtjev za uvrštenje
naziva „Aerodrom“ u Prostorni Plan.
Općina Pisarovina i PAN AVIA
dostavile su prijedlog/ primjedbu za

Primjedbe se prihvaćaju.

12.01.2011.
238/31-11344

Primjedba se djelomično
prihvaća.
U dosadašnjim fazama izrade
ovih Izmjena Plana označena je
predmetna lokacija kao
„letjelište“ u istraživanju.
Navedena planska oznaka
proizlazi iz Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim
pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova
(„NN“ 06/98., 39/04., 45/04), u
skladu s kojim se izrađuje ovaj
Plan. Pravilnikom su predviđeni
sljedeći planski znakovi: zračna
luka, zračno pristanište i
letjelište. Ukidanjem pojma
„zračno pristanište“ prema
posebnim propisima, nisu ukinuti
pojmovi „zračna luka“ i
„letjelište“, koji ostaju na snazi uz
jasnu definiciju u Zakonu o
zračnom prometu. Zbog toga, ali
i zbog usklađenosti s gore
navedenim Pravilnikom, ovim se
Izmjenama Plana ne mijenjaju
navedeni planski znakovi, već se
(u skladu s predviđenim
karakteristikama) aerodromi u
prostornom planu i dalje dijele u
dvije kategorije: „zračna luka“ i

12.01.2011.
238/21-11345
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12.

Općina
Dubrava,
Braće
Radića 2,
10 342
DUBRAVA

javnu raspravu koji nije prihvaćen s
obrazloženjem da je Hrvatska
kontrola zračne plovidbe u preth.
rasp. dostavila primjedbu da se
navedeni aerodrom nalazi
neposredno uz kontrolirani zračni
prostor Zračne luke Zagreb, u blizini
glavnog radionavigac. uređaja te je
za istu potrebno ekspertno utvrditi
utjecaj na stupanj sigurnosti.
Podnositelj primjedbe je mišljenja da
Hrvatska kontrola zračne plovidbe ne
tvrdi da postoji negativan utjecaj
budućeg aerodroma na navedeni
uređaj i zračni prostor, već samo traži
da se ekspertno utvrdi utjecaj na
stupanj sigurnosti što Nositelj plana
prihvaća uz obavezu izrade
Aeronautičke studije. Također,
Podnositelj je mišljenja da je Agencija
za civilno zrakoplovstvo nadležna za
zračni promet RH te Nositelj izrade
ne može kao nadležno uzeti mišljenje
Hrvatske kontrole zračne plovidbe.
Unošenje obveze izrade Studije
razvoja zračnog prometa Zagrebačke
županije u Prostorni Plan je
odlaganje pitanja koje je Nositelj
izrade morao riješiti prilikom izrade
Prostornog Plana. Izrada takve
Studije kao obaveza ne postoji za niti
jednu granu prometa, ista ne postoji
niti u jednoj županiji ili Republici
Hrvatskoj. Nejasno je tko bi izradio
takvu Studiju, koji je rok za izradu i
tko bi financirao izradu iste osobito u
skladu sa standardima EU, te iz
navedenog proizlazi da je rješavanje
ovog pitanja odgođeno za neko
neodređeno buduće vrijeme. Smatra
da je navedeno od osobite važnosti
za sve gradove i općine Zagrebačke
županije.
Pozitivno mišljenje uz prijedlog:
Odredbe za provođenje 3.3.
Poljoprivreda, stočarstvo, akvakultura
i šumarstvo, Članak 56., dopuniti: Na
području Županije može se izvan
građevinskih područja na
poljoprivrednom zemljištu planirati i
izgradnja i to: - građevine
namijenjene proizvodnji energije iz
otpada koji nastaje u obavljanju

„letjelište“.
Zbog navedenih primjedbi Hrv.
kontrole zračne plovidbe, u
dosadašnjim se fazama izrade
ovog Plana lokacija označavala
kao „letjelište“ u istraživanju, što
podrazumijeva nižu kategoriju
aerodroma, uz obveznu izradu
Aeronautičke studije.

primarne poljoprivredne, odnosno
šumarske djelatnosti, te objekata
energetske učinkovitosti s
korištenjem obnovljivih izvora
energije.

Daljnjim usuglašavanjem s
nadležnim tijelima potvrđena je
mogućnost prekategorizacije u
manju „zračnu luku“ u
istraživanju, ali uz uvođenje
obveze provedbe postupka
utjecaja zahvata na okoliš, kojim
će se utvrditi event. mogućnost
planiranja zračne luke u
Prostornom planu uređenja
Općine Pisarovina.

13.

Grad
Zaprešić,
Nova ulica
10,
10 290
ZAPREŠIĆ

Mišljenje/primjedbe:
Grad Zaprešić ostaje kod primjedbi
zbog kojih je neprihvatljiva trasa nove
obilaznice Grada Zagreba te ne
prihvaća odgovore izrađivača Plana.
Kao što je navedeno u dopisima
resornim ministarstvima, planirana
trasa neprihvatljiva je zbog sljedećeg:
- Trasa zahvaća u određenom dijelu
u kulturno dobro, povijesno-kulturni
spomenički kompleks Dvorca
Lužnica.
- Prolazi drugom zonom sanitarne
zaštite vodocrpilišta Šibice, koje
svojim kapacitetom snabdijeva cca
150 000 stanovnika Zagrebačke i
Krapinsko-zagorske županije.
- Trasa koridora ide 200-tinjak metara
od zaprešićkog gradskog trga, Trga
dr. Franje Tuđmana.
- Tom prometnicom Grad Zaprešić
bio bi gotovo presječen i uz
dosadašnje postojeće prometnice
znatno bi se pogoršala kvaliteta
života, zagađenje zraka, pojačana
buka i sl.
- S obzirom na širinu koridora
autoceste, znatno bi se smanjio
raspoloživi prostor za daljnji razvoj
Grada.
Prihvaćaju se ostali odgovori
izrađivača Plana na primjedbe
Grada Zaprešića iz javne rasprave.

14.

Grad
Vrbovec,
Trg
P.Zrinskog

Pozitivno mišljenje.

Također, mišljenja smo da
obveza izrade Studije razvoja
zračnog prometa Zagrebačke
županije koja se utvrđuje ovim
Izmjenama Plana, ne odlaže
rješavanje pitanja zračnog
prometa, nego omogućuje da se
po prvi put sagleda zračni
prostor u cjelini i razmotri, osim
već planiranih, mogućnost
planiranja novih zračnih luka i
letjelišta na području Županije.
Riječ je o složenoj dokumentaciji
u čijoj izradi trebaju sudjelovati
prometni stručnjaci, kao i druge
srodne struke. Dinamika njezine
izrade ne određuje se
dokumentom prostornog
uređenja.
Prijedlog se ne prihvaća.
Ovim je izmjenama u čl. 56. već
omogućeno na poljopr. zemljištu
planirati izgradnju, građevina
namijenjenih proizvodnji energije
iz otpada koji nastaje u
obavljanju primarne
poljoprivredne, odnosno
šumarske djelatnosti. Također je
navedeno da se lokacije ovih (i
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ostalih) objekata energ. učinkov.
s korištenjem obnovljivih izvora
energije određuju u prostornim
planovima uređenja gradova i
općina. Mišljenja smo da se
ostali takvi objekti (osim onih
navedenih u čl. 56.) trebaju u
planovima užeg područja
planirati na građev. području a
ne na poljopriv. zemljištu, zbog
obveze čuvanja poljopriv.
zemljišta od prenamjene.
Primjedbe se djelomično
prihvaćaju.
Na predloženu trasu druge
zagrebačke obilaznice u
Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna
rješenja trase predložena u
Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od
strane državnih tijela i pravnih
osoba s javnim ovlastima, kao i
od strane jedinica lokalne
samoupr. s područja Zagrebačke
županije. Zbog znatnog broja
prostornih ograničenja, kako u
zapadnom tako i u istočnom
dijelu Županije (zaštitne zone
crpilišta, gusto naseljeno
područje, kulturna dobra i
prirodne vrijednosti), do
konačnog će odabira trase biti
potrebno provesti daljnja
istraživanja i usuglašavanje sa
stručnim stavovima nadležnih
tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora.
Zbog svega navedenog,
Hrvatske su autoceste odustale
od zahtjeva za planiranjem
navedene autoceste u ovim
Izmjenama Plana, te će se trasa
druge zagrebačke obilaznice
(kao i trasa južne obilazne
teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti
kroz sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.
-
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15.

9, 10 340
VRBOVEC
Grad Dugo
Selo
Josipa
Zorića 1, 10
370 DUGO
SELO

16.
Negativno mišljenje - zbog
neprihvaćanja sljedećih primjedbi
Grada Dugog Sela u javnoj raspravi:
1. Za novo planirani željeznički
čvor, sa planiranim prugama od
značaja za međunarodni promet, na
području Dugog Sela obvezno
definirati širinu zašt. koridora (jer su
trase planirane preko gospodarske
zone i postojećeg naselja), a
planirano željezničko raskrižje u
naselju Puhovo izmjestiti istočnije.
2. Traži se brisanje koridora
"alternativne trase željezničke
pruge od značaja za međunarodni
promet" (tzv. Balkan aksa) jer je ista
suvišna i nepotrebna i jer su ucrtani
svi potrebni koridori željeznice.
Smatra da treba pokrenuti izmjenu
Programa prostornog uređenja RH i
Strategije prometnog razvitka RH te
sa HŽ-om definirati da li je, prema
njihovim razvojnim programima, ta
trasa neophodna. Time bi se
pokrenulo rješavanje navedene
problematike, tj. brisanje koridora koji
bitno utječe na prostorna rješenja.

Primjedba pod r.br. 1 se
djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu južne
obilazne teretne željezničke
pruge od značaja za
međunarodni promet pristigle su
brojne primjedbe od strane
jedinica lokalne samouprave s
područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom
tako i u istočnom dijelu Županije,
do konačnog će odabira trase
biti potrebno provesti daljnja
istraživanja i usuglašavanje sa
stručnim stavovima nadležnih
tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega
navedenog trasa novo planirane
obilazne želj. pruge neće se
odrediti kroz ove Izmjene i
dopune Plana, nego će se trasa
navedene pruge, kao i trasa
planirane autoceste - druge
zagrebačke obilaznice, odrediti
kroz sljedeće Izmjene i dopune
Plana.
Primjedba pod br. 2. se ne
prihvaća.
Koridor alternativne trase
željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet planira se
sukladno navedenim
dokumentima - Programu
prostornog uređenja RH i
Strategiji prometnog razvitka
RH, a navedeno je (u postupku
izrade ovih Izmjena Plana)
provjereno i usklađeno i s
razvojnim programima Hrv.
željeznica. Napominjemo da će
se, po eventualnoj izmjeni ovog
rješenja u Državnim
dokumentima, uskladiti rješenja i
u ovom Planu. Do tada se
navedeni koridor čuva u svim
razinama prostornih planova,
koji s navedenim dokumentima
trebaju biti usklađeni.
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Grad IvanićGrad
Moslavačka
13, 10 310
IVANIĆGRAD

Negativno mišljenje - Nacrt
konačnog prijedloga IV. Izmjena
Plana se ne prihvaća iz razloga što
primjedbe i prijedlozi Grada IvanićGrada, iskazani u javnoj raspravi,
nisu usvojeni ili nisu dobivena
zadovoljavajuća tumačenja.
Obrazloženje:
1. Grad Ivanić-Grad od samog
početka nije prihvatio rješenje kojim
se određuje lokacija Tarno u IvanićGradu kao lokacija za smještaj
Županijskog centra za
gospodarenje otpadom
Zagrebačke županije (ŽCGO). Taj
stav je obrazložen u Odluci
Gradskog vijeća od 21. svibnja 2010.
gdje su navedene manjkavosti
„Elaborata o provedenim istražnim
radovima na potencijalnim lokacijama
ŽCGO Zagrebačke Županije“ (Oikon
d.o.o.). Grad je kroz razne aktivnosti
(peticija, zborovi građana,
referendum), a i kasnije u javnoj
raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Plana iznio niz argumenata
koji su ukazivali i potvrđivali da je
predmetni Elaborat takvog sadržaja
da on ne može biti stručna podloga
za odabir lokacije, te da ne sadržava
stvarne i kompletne pokazatelje
povoljnosti i ekonomske isplativosti
razmatranih lokacija. Dalje se navodi
kako u Izvješću o provedenoj javnoj
raspravi više od 90% primjedbi Grada
nije analizirano sa stručne strane.
Grad Ivanić-Grad je angažirao dvije
tvrtke, po stručnosti i referencama
vodeće u RH, koje su, svaka u
svome dijelu, izvršile stručnu analizu
spornog Elaborata: IPZ Uniprojekt
MCF, Zagreb, Babonićeva 32,
izradio je Analizu transporta i
infrastrukture za 7 lokacija iz
„Elaborata o provedenim istražnim
radovima na potenc. lokacijama
ŽCGO Zagrebačke Županije“ (Oikon
d.o.o., Zagreb), a tvrtka Brodarski
institut, Zagreb, Avenija V. Holjevca
20 izradila je Analizu samog
Elaborata. Oba dokumenta potvrdila
su opravdanost primjedbi Grada u
vezi Elaborata i dokazuju da on radi

Primjedbe pod r.br. 1,2,3. i 4.,
koje se odnose na planirani
ŽCGO, se ne prihvaćaju.
Sustav gospodarenja otpadom u
IV. Izmjenama i dopunama
PPZŽ temelji se na odredbama
Zakona o otpadu, Strategije
gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske Plana
gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje
2007.-2015. godine, kao i na
studijama i stručnim podlogama
izrađenim i utvrđenim za
područje Zagrebačke županije te
odlukama Županijske skupštine.
Odabir županijskog koncepta
gospodarenja otpadom temelji
se na zaključku Županijske
skupštine od 18. prosinca 2008.
godine, a definiranje lokacije
Tarno kao najpovoljnije lokacije
za smještaj ŽCGO na Odluci
Županijske skupštine od 25.
svibnja 2010. godine, kojom je
prihvaćen „Elaborat o
provedenim istražnim radovima
na potencijalnim lokacijama
ŽCGO“ (Oikon, 2010.).
U Izvješću o provedenoj javnoj
raspravi detaljno su navedeni svi
dosadašnji koraci provedeni u
postupku odabira lokacije Tarno,
kao i daljnji koraci u kojima će se
dodatno sagledati mogući utjecaj
zahvata na okoliš i propisati
odgovarajuće mjere zaštite.
Primjedbe iz točaka 1. do 6.
ovih primjedbi koje se odnose
na „Elaborat o provedenim
istražnim radovima na
potencijalnim lokacijama ŽCGO
Zagrebačke Županije“ (Oikon,
2010.), obradio je stručni
izrađivač Elaborata - Oikon
d.o.o. u posebnom izvješću očitovanju, koje se u cijelosti
čuva u dokumentaciji Nositelja
izrade, a izvod se daje u privitku
ovog Izvješća.
Primjedba pod br. 7 se
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svoje neobjektivnosti i nedovoljno
stručne izrade ne može biti osnova
za utvrđivanje bilo koje lokacije
ŽCGO u PPZŽ, pa niti lokacije
Tarno. Elaborati se dostavljaju u
privitku i čuvaju u dokumentaciji
Nositelja izrade, a izvod se daje u
poglavlju II.4.3.
2. Grad Ivanić-Grad zahtijeva da se
obustave sve aktivnosti oko
donošenja IV. Izmjena i dopuna
PPZŽ, te da se problematika
gospodarenja otpadom sagleda
racionalno, odnosno regionalno,
uvažavajući činjenicu da je u središtu
Grad Zagreb.
3. Predlaže se stavljanje van snage
Odluke o prihvaćanju Elaborata
kojom se u točki 2. prihvaća kao
„najpovoljniji prijedlog za smještaj
ŽCGO Zagrebačke županije na
lokaciji Tarno, Ivanić-Grad“.
4. Grad će o izrađenim analizama u
odnosu na Elaborat obavijestiti
nadležna tijela i zatražiti da se
Županiji naloži, da se, sukladno
propisima i kriterijima EU, lokacije
ŽCGO (Ili regionalnog centra),
sagledaju u okviru Strateške
procjene utjecaja na okoliš za sve
moguće lokacije, a potrebno je
izraditi i Studiju izbora svih
mogućih lokacija, a ne samo za 7
postojećih odlagališta.
5,6. Podnositelj u nastavku navodi
aktivnosti koje će poduzeti prema
izrađivaču Elaborata - tvrtki Oikon
d.o.o.
7. U Nacrtu KP IV. Izmjena Plana
ucrtani su koridori za tri moguća ili
alternativna pravca državne ceste
na području Grada Ivanić-Grada.
Ucrtani koridori prolaze kroz naselja,
građevinska i poljoprivredna
područja. Tri trase koridora (koji će
se čuvati godinama) blokirat će
mogućnost razvoja, ne samo u
smislu nemogućnosti gradnje
objekata u tim koridorima, već i
razvoja poljoprivredne proizvodnje.
Grad takvo planiranje ocjenjuje
štetnim, tim više što se treći koridor
pojavio iza održane javne rasprave,

djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge
zagrebačke obilaznice u
Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna
rješenja trase predložena u
Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od
strane državnih tijela i pravnih
osoba s javnim ovlastima, kao i
od strane jedinica lokalne
samoupr. s područja Zagrebačke
županije. Zbog znatnog broja
prostornih ograničenja, kako u
zapadnom tako i u istočnom
dijelu Županije (zaštitne zone
crpilišta, gusto naseljeno
područje, kulturna dobra i
prirodne vrijednosti), do
konačnog će odabira trase biti
potrebno provesti daljnja
istraživanja i usuglašavanje sa
stručnim stavovima nadležnih
tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora.
Zbog svega navedenog,
Hrvatske su autoceste odustale
od zahtjeva za planiranjem
navedene autoceste u ovim
Izmjenama Plana, te će se trasa
druge zagrebačke obilaznice
(kao i trasa južne obilazne
teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti
kroz sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.
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17.

18.

Općina
Krašić
Krašić 101,
10454
KRAŠIĆ
Općina
Klinča Sela,
Karlovačka
4, 10 452
Donja
Zdenčina

pa se Grad kao i poslovni i privatni
subjekti nisu imali prilike o njemu
izjasniti.
Pozitivno mišljenje.

-

25.01.2011.
238/15-11355

Pozitivno mišljenje.

-

25.01.2011.
238/13-11356

U navedenom roku svoje mišljenje nije dostavilo 16 jedinica lokalne samouprave.
Sukladno članku 95. stavak 3., ukoliko predstavničko tijelo ne dostavi mišljenje u propisanom
roku, smatrat će se da to tijelo nema primjedbi na Nacrt konačnog prijedloga Plana.

3.

PREGLED ODGOVORA IZ IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI KOJI SE MIJENJAJU
NAKON OBRAĐENIH MIŠLJENJA

U skladu s prihvaćenim prijedlozima i zahtjevima iz gore navedenih obrađenih
mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima te predstavničkih tijela gradova i
općina, mijenjaju se odgovori na određeni broj prijedloga i primjedbi podnesenih u javnoj
raspravi, koji su navedeni u Izvješću o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije (KLASA: 350-02/09-01/02, URBROJ: 238/118-01-10-285 od 05.10.2010. godine). Izvješće je sastavni dio Elaborata i nalazi se u
poglavlju II.5.2.
U skladu s ovim pregledom odgovora dopunit će se pisana obavijest sudionicima
javne rasprave čije primjedbe nisu prihvaćene ili su djelomično prihvaćene, a koja im se,
sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, dostavlja prije upućivanja
konačnog prijedloga prostornog plana predstavničkom tijelu na donošenje.
U nastavku se daje pregled izmijenjenih odgovora, sukladno prihvaćenim
prijedlozima i zahtjevima iz mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga prostornog plana. Prvo se
daje odgovor kako je naveden u Izvješću o javnoj raspravi, a zatim izmijenjeni odgovor prema
prihvaćenim prijedlozima i zahtjevima iz mišljenja:
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odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima prostora. Zbog svega
navedenog trasa novo planirane obilazne želj. pruge neće se odrediti kroz ove
Izmjene i dopune Plana, nego će se trasa navedene pruge, kao i planirane autoceste
- druge zagrebačke obilaznice, odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.

TABLICA 1: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM U ODREĐENOM ROKU
7.

PODNOSITEL
J:

7.1

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba

7.1

Odgovor u JR:

Odgovor
nakon obrade
mišljenja na
NKP:

8.

PODNOSITEL
J:

8.1

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba

8.1

Odgovor u JR:

Odgovor
nakon obrade
mišljenja na
NKP:

Hrvatske autoceste d.o.o.,
Zaprimljeno: 13.07.2010.
Širolina 4,
Klasa:350-02/09-01/02
10 000 Zagreb
Ur.broj: 383-10-0161
Temeljem primjedbi na koridor obilaznice u sklopu prethodne rasprave i detaljne
razrade projektne dokumentacije došlo je do korekcija koridora obilaznice (ista je
izmještena na području Grada Zaprešića iz zone dvorca Novi Dvori Zaprešićki, iz I.
zone sanitarne zaštite, te iz Općine Luka), te u skladu s tim podnositelj traži
uvrštavanje korekcija u Plan. U prilogu na CD_u dostavljen korigirani prijedlog
predmetnog idejnog rješenja.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: U Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ugradit će se
korigirana trasa autoceste - druge zagrebačke obilaznice, dodatno prilagođena
ograničenjima u prostoru i usuglašena s nadležnim državnim tijelima i pravnim
osobama s javnim ovlastima u postupku izrade ovih Izmjena i dopuna Plana.
Prijedlog se ne prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, trasa druge zagrebačke obilaznice neće se
određivati ovim Izmjenama i dopunama Plana, nego će se trasa navedene autoceste,
kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za međunarodni promet,
odrediti sljedećim ciljanim Izmjenama i dopunama Plana.
HŽ Infrastruktura
Zaprimljeno: 09.07.2010.
Mihanovićeva 12,
Klasa:350-02/09-01/02
10 000 Zagreb
Ur.broj: 383-10-162
Podnositelj navodi kako se već očitovao dopisom u postupku prethodne rasprave za
predmetni Plan te da svi zahtjevi iz istog i dalje vrijede osim onih koji se odnose na
trasu buduće obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić - Horvati Turopolje - Rugvica - Dugo Selo budući će HAC zatražiti da se u Plan unese trasa
nove obilazne autoceste oko Grada Zagreba Čvor Pojatno - Čvor Zelina koja odstupa
od trase predviđene Prostorno-prometnom studijom. Obzirom da je trasa navedene
autoceste na duljem potezu usporedna s trasom buduće obilazne željezničke pruge
te da s njom ima nekoliko križanja potrebno je izmijeniti i predviđenu trasu buduće
obilazne želj. pruge prema priloženom prijedlogu (Karta i CD).
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: U Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ugradit će se
korigirana trasa obilazne željezničke pruge za teretni promet, dodatno prilagođena
ograničenjima u prostoru i usuglašena s nadležnim državnim tijelima i pravnim
osobama s javnim ovlastima u postupku izrade ovih Izmjena i dopuna Plana.
Prijedlog se ne prihvaća.
Na predloženu trasu južne obilazne teretne željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet pristigle su brojne primjedbe od strane jedinica lokalne
samouprave s područja Zagrebačke županije. Zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu Županije, do konačnog će
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Odvjetnik Damir Pokupec (zastupa Družbu sestara
Zaprimljeno: 13.07.2010.
milosrdnica sv. Vinka Paulskog)
Klasa:350-02/09-01/02
Trg Vlatka Mačeka 6, 10 000 Zagreb
Ur.broj: 383-10-163
Podnositelj zastupa Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, Provincije
Bezgrješnog začeća BDM iz Zagreba, koja ima u vlasništvu dvorac u Lužnici. Navodi
se kako je barokni dvorac Lužnica povijesno-kulturni spomenik visoke spomeničke
vrijednosti čiji je, 8ha velik, perivoj obnovila i dovela u prvobitno stanje vlastitim
sredstvima Družba sestara milosrdnica. Podnositelj se protivi prolasku trase nove
zagrebačke obilaznice preko područja dvorca Lužnica i predlaže umjesto ucrtane
trase prihvatiti neku drugu alternativnu trasu.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: U Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ucrtat će se trasa
planirane autoceste koja se temelji na dodatno provedenim prostornim analizama,
razrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatskih autocesta i usuglašenim stručnim
stavovima nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku
izrade, nakon analize primjedbi pristiglih u javnoj raspravi. Predložena trasa na
području Grada Zaprešića izmaknuta je od dvorca Lužnica u odnosu na prethodnu
varijantu iz javne rasprave (preuzetu iz "Prostorno-prometne studije cestovnoželjezničkog sustava šireg područja Grada Zagreba" (IGH, 2009.)), te fizički i
vizualno odvojena od kulturnog dobra sustavom ukopanog tunela. Obveza
projektiranja i izgradnje tunela utvrdit će se Odredbama za provođenje ovog Plana,
kao i uvjeti zaštite kulturnog dobra koje će utvrditi Ministarstvo kulture. Gore
navedenim analizama provedenim na cijelom području Grada Zaprešića i susjednih
općina utvrđeno je da nije moguće provesti alternativno trasu na ovom području.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Agencija za civilno zrakoplovstvo
Zaprimljeno: 15.07.2010.
Ulica grada Vukovara 284,
Klasa:350-02/09-01/02
10 000 Zagreb
Ur.broj: 383-10-185
Slijedom zahtjeva Pan Avia d.o.o., Agencija izražava suglasnost s upotrebom termina
"aerodrom Pisarovina" umjesto termina "letjelište Pisarovina" kako je navedeno u
Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije. U nastavku navodi
značenje navedenih termina prema Zakonu o zračnom prometu, odnosno pojašnjava
da termin "aerodrom" ne prejudicira tehničke karakteristike niti namjenu budućeg
objekta a u širem smislu obuhvaća i zračne luke i letjelišta.
Zbog svega navedenog Podnositelj je mišljenja da se termin „aerodrom“ može
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koristiti u IV. Izmjenama i dopunama PPZŽ.
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje: Prijedlogom IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke
županije označena je lokacija u Pisarovini kao „letjelište u istraživanju“. Riječ je o
lokaciji koja se, sukladno podacima i primjedbi Hrvatske kontrole zračne plovidbe iz
prethodne rasprave, nalazi neposredno uz Kontrolirani zračni prostor (CTR) Zračne
luke Zagreb, u blizini glavnog radionavigacijskog uređaja, te je za istu potrebno
ekspertno utvrditi utjecaj na stupanj sigurnosti komercijalnog zračnog prometa. Zbog
toga smo mišljenja da bismo izmjenom kategorije iz letjelišta u aerodrom prejudicirali
buduću prekategorizaciju iz letjelišta u zračnu luku, koja omogućuje komercijalnu
eksploataciju, te na taj način povećali mogućnost narušavanja sigurnosti
komercijalnog prometa Zračne luke Zagreb i planiranog aerodroma. Nadalje, slijedom
ovog i drugih zahtjeva u postupku izrade Plana, učvrstila se potreba izrade stručne
studije koja bi sagledala problematiku zračnog prometa na području čitave Županije.
Zbog toga će se Nacrtom konačnog prijedloga ovih Izmjena i dopuna Plana utvrditi
obveza izrade Studije razvoja zračnog prometa Zagrebačke županije.
Studijom će se obuhvatiti postojeća i važećim dokumentima prostornog uređenja
planirana infrastruktura zračnog prometa na području Županije, sagledati potrebe i
mogućnosti budućeg razvoja zračnog prometa te utvrditi mogućnost planiranja novih
aerodroma - zračnih luka i letjelišta, različitih razreda, skupina i kategorija. Po
dovršetku i utvrđivanju Studije, ovisno o stručnim rješenjima, razmotrit će se
mogućnost planiranja navedenih sadržaja u prostoru kroz izmjene i dopune
dokumenata prostornog uređenja.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
U dosadašnjim fazama izrade ovih Izmjena Plana označena je predmetna lokacija
kao „letjelište“ u istraživanju. Navedena planska oznaka proizlazi iz Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („NN“ 06/98., 39/04., 45/04), u skladu s kojim
se izrađuje ovaj Plan. Pravilnikom su predviđeni sljedeći planski znakovi: zračna luka,
zračno pristanište i letjelište. Ukidanjem pojma „zračno pristanište“ prema posebnim
propisima, nisu ukinuti pojmovi „zračna luka“ i „letjelište“, koji ostaju na snazi uz jasnu
definiciju u Zakonu o zračnom prometu. Zbog toga, ali i zbog usklađenosti s gore
navedenim Pravilnikom, ovim se Izmjenama Plana ne mijenjaju navedeni planski
znakovi, već se (u skladu s predviđenim karakteristikama) aerodromi u prostornom
planu i dalje dijele u dvije kategorije: „zračna luka“ i „letjelište“. Zbog navedenih
primjedbi Hrv. kontrole zračne plovidbe, u dosadašnjim se fazama izrade ovog Plana
lokacija označavala kao „letjelište“ u istraživanju, što podrazumijeva nižu kategoriju
aerodroma, uz obveznu izradu Aeronautičke studije. Daljnjim usuglašavanjem s
nadležnim tijelima potvrđena je mogućnost prekategorizacije u manju „zračnu luku“ u
istraživanju, ali uz uvođenje obveze provedbe postupka utjecaja zahvata na okoliš,
kojim će se utvrditi event. mogućnost planiranja zračne luke u Prostornom planu
uređenja Općine Pisarovina.
Pan Avia d.o.o.
Zaprimljeno: 15.07.2010.
Dugi dol 55,
Klasa:350-02/09-01/02
10 000 Zagreb
Ur.broj: 383-10-193
Podnositelj traži da se u tekstualnom dijelu Plana naziv "Letjelište Pisarovina" (u
istraživanju) promijeni u "Aerodrom Pisarovina" bez dodatka "u istraživanju" budući,
prema Zakonu o zračnom prometu i Pravilniku o aerodromima, kategorija letjelišta
onemogućuje komercijalnu eksploataciju (osim u nekim minimalnim izuzetcima) te se
smatra da je napomena "u istraživanju" bespredmetna jer je za sve objekte ove
namjene nužno provesti istraživanje prilikom izrade Aeronautičke studije. Podnositelj
navodi da je različitost ovog projekta u odnosu na letjelišta u tome što sam kompleks
obuhvaća 250 000 m2 građevinskih i turističkih područja koja su već formirana te će
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njegova pretežita namjena, bez obzira na kategoriju zrakoplova (utvrđuje se izradom
studije), biti isključivo komercijalna.
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje:Prijedlogom IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke
županije označena je lokacija u Pisarovini kao „letjelište u istraživanju“. Riječ je o
lokaciji koja se, sukladno podacima i primjedbi Hrvatske kontrole zračne plovidbe iz
prethodne rasprave, nalazi neposredno uz Kontrolirani zračni prostor (CTR) Zračne
luke Zagreb, u blizini glavnog radionavigacijskog uređaja, te je za istu potrebno
ekspertno utvrditi utjecaj na stupanj sigurnosti komercijalnog zračnog prometa. Zbog
toga smo mišljenja da bismo izmjenom kategorije iz letjelišta u aerodrom prejudicirali
buduću prekategorizaciju iz letjelišta u zračnu luku, koja omogućuje komercijalnu
eksploataciju, te na taj način povećali mogućnost narušavanja sigurnosti
komercijalnog prometa Zračne luke Zagreb i planiranog aerodroma.Iz navedenih je
razloga lokacija označena i kao lokacija u istraživanju. U Odredbama za provođenje
navedeno je da se, po dobivanju suglasnosti Agencije za civilno zrakoplovstvo na
Aeronautičku studiju, letjelište u istraživanju može prikazati u Prostornom planu
uređenja Općine Pisarovina kao planirano letjelište, bez prethodne izmjene i dopune
ovog Plana.Nadalje, slijedom ovog i drugih zahtjeva u postupku izrade Plana,
učvrstila se potreba izrade stručne studije koja bi sagledala problematiku zračnog
prometa na području čitave Županije. Zbog toga će se Nacrtom konačnog prijedloga
ovih Izmjena i dopuna Plana utvrditi obveza izrade Studije razvoja zračnog prometa
Zagrebačke županije. Studijom će se obuhvatiti postojeća i važećim dokumentima
prostornog uređenja planirana infrastruktura zračnog prometa na području Županije,
sagledati potrebe i mogućnosti budućeg razvoja zračnog prometa te utvrditi
mogućnost planiranja novih aerodroma - zračnih luka i letjelišta, različitih razreda,
skupina i kategorija.Po dovršetku i utvrđivanju Studije, ovisno o stručnim rješenjima,
razmotrit će se mogućnost planiranja navedenih sadržaja u prostoru kroz izmjene i
dopune dokumenata prostornog uređenja.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
U dosadašnjim fazama izrade ovih Izmjena Plana označena je predmetna lokacija
kao „letjelište“ u istraživanju. Navedena planska oznaka proizlazi iz Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („NN“ 06/98., 39/04., 45/04), u skladu s kojim
se izrađuje ovaj Plan. Pravilnikom su predviđeni sljedeći planski znakovi: zračna luka,
zračno pristanište i letjelište. Ukidanjem pojma „zračno pristanište“ prema posebnim
propisima, nisu ukinuti pojmovi „zračna luka“ i „letjelište“, koji ostaju na snazi uz jasnu
definiciju u Zakonu o zračnom prometu. Zbog toga, ali i zbog usklađenosti s gore
navedenim Pravilnikom, ovim se Izmjenama Plana ne mijenjaju navedeni planski
znakovi, već se (u skladu s predviđenim karakteristikama) aerodromi u prostornom
planu i dalje dijele u dvije kategorije: „zračna luka“ i „letjelište“. Zbog navedenih
primjedbi Hrv. kontrole zračne plovidbe, u dosadašnjim se fazama izrade ovog Plana
lokacija označavala kao „letjelište“ u istraživanju, što podrazumijeva nižu kategoriju
aerodroma, uz obveznu izradu Aeronautičke studije. Daljnjim usuglašavanjem s
nadležnim tijelima potvrđena je mogućnost prekategorizacije u manju „zračnu luku“ u
istraživanju, ali uz uvođenje obveze provedbe postupka utjecaja zahvata na okoliš,
kojim će se utvrditi event. mogućnost planiranja zračne luke u Prostornom planu
uređenja Općine Pisarovina.
Grad Dugo Selo, Gradonačelnik
Zaprimljeno: 15.07.2010.
Josipa Zorića 1,
Klasa:350-02/09-01/02
10 370 Dugo Selo
Ur.broj: 238/07-10-194
Podnositelj traži da se novo željezničko raskrižje "pruge od značaja za međunarodni
promet" planirano u naselju Puhovo (raskrižje Puhovo-Črnec) izmjesti tj. planira
istočno od potoka Zelina.
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Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje:Križanje planirane obilazne željezničke pruge Zaprešić-HorvatiTuropolje-Rugvica-Dugo Selo i postojećih željezničkih pruga prema Koprivnici i
Novskoj u naselju Puhovo, planirano je u skladu s rješenjem iz Prostorno-prometne
studije te zahtjevima Hrvatskih željeznica.
Temeljem očitovanja Hrvatskih željeznica, na predmetnom dijelu pruge, predviđa se
izvedba dijela križanja odnosno odvajanja priključnih pruga u dvije razine.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu južne obilazne teretne željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet pristigle su brojne primjedbe od strane jedinica lokalne
samouprave s područja Zagrebačke županije. Zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu Županije, do konačnog će
odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima prostora. Zbog svega
navedenog trasa novo planirane obilazne želj. pruge neće se odrediti kroz ove
Izmjene i dopune Plana, nego će se trasa navedene pruge, kao i planirane autoceste
- druge zagrebačke obilaznice, odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Općina Brdovec
Zaprimljeno: 15.07.2010.
Trg dr. Franje Tuđmana 1,
Klasa:350-02/09-01/02
10 291 Prigorje Brdovečko
Ur.broj: 238/03-10-196
Podnositelj se ne slaže i ne prihvaća predviđeni alternativni koridor autoceste, koji
prolazi uz dvorac Januševec (zaštićeni spomenik kulturne baštine), te smatra da
narušava teritorijalnu cjelinu općine (dijeli je na dva dijela) i onemogućava
gospodarske aspekte i strateške ciljeve zacrtane u Strategiji razvoja budući se u tom
koridoru, istočno od samog dvorca, nalazi zemljište na kojem se predviđa gradnja
objekata društvenog standarda, te isto tako južno od dvorca se prema PPUO
predviđa izgradnja novog administrativnog centra Općine sa stambeno-poslovnim
sadržajima.
Primjedba se prihvaća.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Grad Ivanić-Grad, Gradsko vijeće
Zaprimljeno: 15.07.2010.
Moslavačka 13,
Klasa:350-02/09-01/02
10 310 Ivanić-Grad
Ur.broj: 238/1-03-10-198
Podnositelj ne prihvaća alternativnu trasu II. Zagrebačke obilaznice obzirom da, kako
smatra, nema razloga za njeno određivanje, jer ne prihvaća lokaciju Tarno za
smještaj ŽCGO čime prestaju razlozi za određivanje alternativne trase, i zalaže se
prvu verziju trase koja je za interese Grada povoljnija.
Primjedba se ne prihvaća.
Obrazloženje: Budući da se u Planu zadržava predložena lokacija ŽCGO, zadržat će
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se i navedena trasa autoceste kao jedno od predloženih rješenja, sa manjim
odstupanjem u odnosu na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana. Do manjih odstupanja
na čitavoj trasi dolazi uslijed dodatno provedenih prostornih analiza, razrađene
projektne dokumentacije Hrvatskih autocesta te kao rezultat usuglašavanja nadležnih
državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, nakon analize primjedbi pristiglih u
javnoj raspravi. U Odredbama za provođenje navest će se da su u dijelu trase ucrtani
mogući ili alternativni koridori autoceste, dok će se odabir najpovoljnije trase provesti
kroz izradu studije utjecaja na okoliš.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Općina Rugvica, Jedinstveni upravni odjel
Zaprimljeno: 19.07.2010.
Trg J. Predavca 1,
Klasa:350-02/09-01/02
10 370 Dugo Selo
Ur.broj: 238/26-10-200
Primjedbe od 43.1-43.7 odnose se na Knjigu II. Obvezni prilozi, dio II.1.1.4.2.
Pojedinačne izmjene na kartografskim prikazima. Podnositelj predlaže u
kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora - promet označiti odvojak
planirane južne obilazne pruge prema riječnoj luci Rugvica kao "trasu u istraživanju"
obzirom da isti prelazi preko izgrađenog područja naselja Rugvica.
Primjedba se ne prihvaća.
Obrazloženje: Sukladno zahtjevu Hrvatskih željeznica, odvojak željezničke pruge
prema riječnoj luci Rugvica planirati će se kao jednokolosječna željeznička pruga od
značaja za lokalni promet. Ovim Planom trasa odvojka željezničke pruge prema luci
Rugvica definirana je načelno sukladno mjerilu kartografskog prikaza (1:100.000).
Detaljnije određivanje trase predmetne pruge rješavati će se Prostornim planom
uređenja Općine Rugvica.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu južne obilazne teretne željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet pristigle su brojne primjedbe od strane jedinica lokalne
samouprave s područja Zagrebačke županije. Zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu Županije, do konačnog će
odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima prostora. Zbog svega
navedenog trasa novo planirane obilazne želj. pruge, pa tako ni trasa priključne
pruge do riječne luke Rugvica, neće se odrediti kroz ove, nego kroz sljedeće ciljane
Izmjene i dopune Plana.
Podnositelj predlaže na planiranoj autocesti (druga obilaznica Grada Zagreba), pored
navedenih čvorova, dodati i čvor na području Općine Rugvica, točnije u naselju
Oborovo kako bi se taj dio općine prometno bolje povezao obzirom da je loša
prometna povezanost (preko Save jedina veza je skela).
Prijedlog se prihvaća.
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Prijedlog se ne prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
U Knjizi II. Obvezni prilozi, dio II.3.6.1.A), u poglavlju Državne ceste, podnaslovu
Autoceste podnositelj traži izmjenu 5.retka radi planiranja gradnje čvorišta "Otok
Svibovski", a u zadnjem retku, Druga zagrebačka obilaznica iza čvorišta "Drnek"
dodati čvorište "Oborovo".
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Obrazloženje:Čvor Otok Svibovski na postojećoj autocesti A3 naveden je u Prijedlogu
Plana za javnu raspravu u knjizi II. Obvezni prilozi, dio II.3.6.1.A), u poglavlju
"Autoceste i državne ceste", podnaslovu Autoceste. Čvorovi na planiranoj autocesti drugoj zagrebačkoj obilaznici ne navode se pojedinačno u tekstualnom dijelu Plana.
Odredbama za provođenje Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana,
člankom 96.navedeno je da je trasa planirane autoceste - druge zagrebačke
obilaznice, kao i broj i položaj čvorova, ucrtani su načelno. Točan položaj trase te broj
i položaj čvorova odrediti će se kroz izradu projektne dokumentacije.
Prijedlog se ne prihvaća.
Prvi dio prijedloga, koji se odnosi na čvor Otok Svibovski je neosnovan. Čvor Otok
Svibovski na postojećoj autocesti A3 naveden je u Prijedlogu Plana za javnu raspravu
u knjizi II. Obvezni prilozi, dio II.3.6.1.A), u poglavlju "Autoceste i državne ceste",
podnaslovu Autoceste. Dio prijedloga koji se odnosi na čvorove na planiranoj
zagrebačkoj obilaznici se ne prihvaća. Obrazloženje pod 43.2.
U Knjizi II. Obvezni prilozi, dio II.3.6.1.B) ucrtanu trasu jednokolosiječnog odvojka
pruge prema riječnoj luci Rugvica potrebno je detaljnije istražiti, i na osnovi
provedene analize, a bez izmjena PPZŽ-a ju je moguće izmijeniti u PPUO Rugvica s
obzirom na ograničenja u građevinskom području naselja.
Prijedlog se prihvaća.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Obrazloženje:
kao 43.1.
Općina Pisarovina
Zaprimljeno: 15.07.2010.
Trg S. Radića 13,
Klasa:350-02/09-01/02
10 451 Pisarovina
Ur.broj: 238/21-10-209
Podnositelj predlaže umjesto "letjelište Pisarovina" koristiti termin "aerodrom
Pisarovina" sukladno mišljenju Agencije za civilno zrakoplovstvo (u prilogu).
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje: Prijedlogom IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke
županije označena je lokacija u Pisarovini kao „letjelište u istraživanju“. Riječ je o
lokaciji koja se, sukladno podacima i primjedbi Hrvatske kontrole zračne plovidbe iz
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prethodne rasprave, nalazi neposredno uz Kontrolirani zračni prostor (CTR) Zračne
luke Zagreb, u blizini glavnog radionavigacijskog uređaja, te je za istu potrebno
ekspertno utvrditi utjecaj na stupanj sigurnosti komercijalnog zračnog prometa. Zbog
toga smo mišljenja da bismo izmjenom kategorije iz letjelišta u aerodrom prejudicirali
buduću prekategorizaciju iz letjelišta u zračnu luku, koja omogućuje komercijalnu
eksploataciju, te na taj način povećali mogućnost narušavanja sigurnosti
komercijalnog prometa Zračne luke Zagreb i planiranog aerodroma. Nadalje, slijedom
ovog i drugih zahtjeva u postupku izrade Plana, učvrstila se potreba izrade stručne
studije koja bi sagledala problematiku zračnog prometa na području čitave Županije.
Zbog toga će se Nacrtom konačnog prijedloga ovih Izmjena i dopuna Plana utvrditi
obveza izrade Studije razvoja zračnog prometa Zagrebačke županije.
Studijom će se obuhvatiti postojeća i važećim dokumentima prostornog uređenja
planirana infrastruktura zračnog prometa na području Županije, sagledati potrebe i
mogućnosti budućeg razvoja zračnog prometa te utvrditi mogućnost planiranja novih
aerodroma - zračnih luka i letjelišta, različitih razreda, skupina i kategorija. Po
dovršetku i utvrđivanju Studije, ovisno o stručnim rješenjima, razmotrit će se
mogućnost planiranja navedenih sadržaja u prostoru kroz izmjene i dopune
dokumenata prostornog uređenja.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
U dosadašnjim fazama izrade ovih Izmjena Plana označena je predmetna lokacija
kao „letjelište“ u istraživanju. Navedena planska oznaka proizlazi iz Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („NN“ 06/98., 39/04., 45/04), u skladu s kojim
se izrađuje ovaj Plan. Pravilnikom su predviđeni sljedeći planski znakovi: zračna luka,
zračno pristanište i letjelište. Ukidanjem pojma „zračno pristanište“ prema posebnim
propisima, nisu ukinuti pojmovi „zračna luka“ i „letjelište“, koji ostaju na snazi uz jasnu
definiciju u Zakonu o zračnom prometu. Zbog toga, ali i zbog usklađenosti s gore
navedenim Pravilnikom, ovim se Izmjenama Plana ne mijenjaju navedeni planski
znakovi, već se (u skladu s predviđenim karakteristikama) aerodromi u prostornom
planu i dalje dijele u dvije kategorije: „zračna luka“ i „letjelište“. Zbog navedenih
primjedbi Hrv. kontrole zračne plovidbe, u dosadašnjim se fazama izrade ovog Plana
lokacija označavala kao „letjelište“ u istraživanju, što podrazumijeva nižu kategoriju
aerodroma, uz obveznu izradu Aeronautičke studije. Daljnjim usuglašavanjem s
nadležnim tijelima potvrđena je mogućnost prekategorizacije u manju „zračnu luku“ u
istraživanju, ali uz uvođenje obveze provedbe postupka utjecaja zahvata na okoliš,
kojim će se utvrditi event. mogućnost planiranja zračne luke u Prostornom planu
uređenja Općine Pisarovina.
Podnositelj predlaže planirati prometni spoj Općine Pisarovina na 2. obilaznicu Grada
Zagreba na čvor Kupinečki Kraljevac.
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje: Prijedlog se ne rješava Prostornim planom županije.
U Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana na planiranoj autocesti - drugoj
zagrebačkoj obilaznici ne predviđa se čvor Dragonožec (u blizini Kupinečkog
Kraljevca) smješten na području Grada Zagreba. Eventualno predloženo prometno
povezivanje planirane autoceste i Općine Pisarovina moguće je kroz izradu
Prostornog plana Grada Zagreba.
Prijedlog se ne prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
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Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Općina Bistra
Zaprimljeno: 22.07.2010.
Ured načelnika, Bistranska ulica 98
Klasa:350-02/09-01/02
10298 Poljanica Bistranska
Urbroj:238/02-10-215
Traži se preimenovanje novo planiranog Čvora Pojatno na autocesti A2 u Čvor Bistra
koji se teritorijalno nalazi na području Općine Bistra.

56.

PODNOSITEL
J:

56.
2.

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba
Odgovor u JR:

56.
2

Odgovor
nakon obrade
mišljenja na
NKP:

Prijedlog se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: Nazivi čvorova preuzeti su iz Prostorno-prometne studije šireg
područja grada Zagreba te usklađeni sa zahtjevima Hrvatskih autocesta. Prometnom
studijom već je planiran čvor Bistra, a nalazi se između čvora Pojatno i Zaprešić u
blizini trgovačkog centra Westgate. U tekstualnom dijelu Plana uz nazive čvorova iz
Prostorno-prometne studije dodati će se i alternativni naziv za čvor Pojatno (Bistra1).
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Planirani čvor na postojećoj autocesti preimenovat će se u Bistra-Pojatno.
Općina Brckovljani
Zaprimljeno: 22.07.2010.
Josipa Zorića 1
Klasa:350-02/09-01/02
10370 Dugo Selo
Urbroj:238/04-10-217
Predlaže se da se na kartografskom prikazu Korištenje i namjena prostora izmjeni
trasa planirane autoceste (obilaznice) budući da na dva mjesta prolazi kroz naselja
(Zelinska ulica u Gračecu i Ulica S. Radića u Prikraju). Trasa koja se predlaže
udaljenija je od naselja tako da se smanjuje utjecaj buke. Novo predložena trasa ide
preko zemljišta loše kvalitete i zaobilazi šumske površine što je vidljivo u prilogu.
Osim toga odmicanjem trase autoceste od naselja Štakorovec, Stančić, Gračec,
Prikraj, Gornja Greda i Lupoglav osigurava se nesmetan pristup obradivim
površinama vlasnicima zemljišta iz navedenih naselja.
Prijedlog se prihvaća.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

63.

PODNOSITEL
J:

63.
1.

Očitovanje/
prijedlog/
primjedba

63.
1.

Odgovor u JR:

64.
64.
2
64.
2

Odgovor
nakon obrade
mišljenja na
NKP:
PODNOSITEL
J:
Očitovanje/
prijedlog/
primjedba
Odgovor u JR:
Odgovor
nakon obrade
mišljenja na
NKP:

Grad Sveti Ivan Zelina
Zaprimljeno: 22.07.2010.
Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne
Klasa:350-02/09-01/02
djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg Ante Starčevića 12,
Urbroj: 238/30-10-221
10380 Sveti Ivan Zelina
Spoj buduće druge obilaznice oko Grada Zagreba s postojećom autocestom Zagreb Goričan potrebno je locirati na način da se ne ugrozi otvaranje čvora Novo Mjesto koji
je neophodan za središnje naselje Sv. Ivan Zelinu kao jedini pravi ulaz – izlaz.
Prijedlog se prihvaća.
Prijedlog se prihvaća.
Napomena: Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV.
Izmjena i dopuna Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu
konačnog prijedloga, pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih
osoba s javnim ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja
Zagrebačke županije. Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom
tako i u istočnom dijelu Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje,
kulturna dobra i prirodne vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno
provesti daljnja istraživanja i usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela,
kao i s drugim korisnicima prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste
odustale od zahtjeva za planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana,
te će se trasa druge zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj.
pruge od značaja za međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i
dopune Plana.
Pan Avia d.o.o. (dopuna primjedbe pod br. 38)
Zaprimljeno: 22.07.2010.
Dugi dol 55
Klasa:350-02/09-01/02
10000 Zagreb
Urbroj:383-10-230
Podnositelj dopunjuje svoju primjedbu, obrađenu pod br. 38. u ovoj tablici, dostavom
mišljenja Agencije za civilno zrakoplovstvo, prema kojem se umjesto termina
Letjelište Pisarovina može koristiti termin Aerodrom Pisarovina. Napominjemo da je
mišljenje Agencije također već dostavljeno i obrađeno pod brojem 30. u ovoj tablici.
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje: Isto kao 38.1.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: Isto kao 38.1.
Općina Luka
Zaprimljeno: 22.07.2010.
Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka
Klasa:350-02/09-01/02
Urbroj:238/39-10-237
(iste primjedbe upisane i u tablici 2, podnositelj 7.)
Trasu druge zagrebačke obilaznice, koja na području Općine Luka prolazi južno od
postojeće gospodarske zone, izmjestiti južnije uz sam potok Lučelnica kako bi se u
budućnosti omogućilo širenje gospodarske zone prema jugu.
Prijedlog se prihvaća.
Prijedlog se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
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Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Grad Zaprešić
Zaprimljeno: 22.07.2010.
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša,
Klasa:350-02/09-01/02
stambene i komunalne poslove, Nova ulica 10, 10290
Urbroj:238/33-10-242
Zaprešić
Podnositelj utvrđuje kako, obzirom na odgovor na njegovu primjedbu iz prethodne
rasprave oko teme druge zagrebačke obilaznice, smatra da trasa ove prometnice nije
usmjeravajućeg značenja sa mogućnošću prostorne prilagodbe. Poznavajući teren tj.
situaciju kako je trasa položena, nema mogućnosti prostorne prilagodbe obzirom na
dvorac LUŽNICU i tvornicu MESSER s jedne strane te dvorac LUŽNICU i naselje
ŠIBICE sa druge strane. Obzirom da se radi i o denivelaciji trasa (druga zagrebačka
obilaznica, magistralna pruga Zagreb-Ljubljana, državna cesta D-225), te obvezatan
ulazak u drugu zonu sanitarne zaštite Vodocrpilišta ŠIBICE (zabrana izgradnja
autocesta) smatra da je prolaz trase u ovakvim okolnostima nemoguć. Alternativni
koridori predloženi u prijedlogu plana za javnu raspravu, kao koridori u istraživanju za
koja su potrebna dodatna planerska istraživanja, koja mogu biti osnova za izmjene i
dopune plana nisu nikakva garancija da će to i postati, obzirom na dosadašnja
iskustva i pitanje da li će se uopće istraživati.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: U Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ucrtat će se trasa
planirane autoceste koja se temelji na dodatno provedenim prostornim analizama,
razrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatskih autocesta i usuglašenim stručnim
stavovima nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku
izrade, nakon analize primjedbi pristiglih u javnoj raspravi. Odredbama za
provođenje, člankom 96., odredit će se da se u dijelu planirane trase na području
Grada Zaprešića, u zoni zaštite dvorca Lužnica, planira vizualno i fizičko odvajanje
autoceste od kulturnog dobra, sustavom ukopanog tunela. Detaljan položaj, dužina,
vanjski izgled i dimenzije tunela odrediti će se projektnom dokumentacijom, prema
uvjetima i uz suglasnost upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite kulturnih
dobara. Istim člankom odredit će se da je na dijelu planirane trase, u blizini crpilišta
Šibice i Strmec, potrebno kroz izradu projektne dokumentacije odrediti najpovoljniju
trasu - na najvećoj mogućoj udaljenosti od građevina za zahvat vode, a prema
uvjetima i uz suglasnost upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih
za poslove zaštite voda.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
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Obzirom na mogući ili alternativni koridor druge zagrebačke obilaznice koji je
predložen kao odvojak na budućem čvoru POJATNO-BISTRA, postavlja se pitanje da
li je moguće zadržati letjelište uz prugu Zagreb-Varaždin i kakve obveze oznaka
letjelište proizlaze kod planiranja alternativnog pravca druge zagrebačke obilaznice.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: Kao što je navedeno u prethodnom odgovoru, u Nacrt konačnog
prijedloga ucrtat će se izmijenjena i usuglašena nova trasa druge zagrebačke
obilaznice, koja prolazi u blizini planiranog letjelišta na području Grada Zaprešića. Na
kartografskom prikazu 1. ovih Izmjena i dopuna Plana navedeno letjelište, koje je
označeno simbolom, izmaknut će se južno od planirane trase, dok se točan položaj i
prostorni obuhvat planiranog letjelišta određuju Prostornim planom uređenja Grada
Zaprešića, prema prostornim mogućnostima lokacije i u skladu s člankom 102. te
drugim odredbama ovog Plana.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Kao što je navedeno u prethodnom odgovoru, trasa druge zagrebačke obilaznice
neće se određivati ovim Izmjenama i dopunama Plana. Točan položaj i prostorni
obuhvat planiranog letjelišta određuje se Prostornim planom uređenja Grada
Zaprešića, prema prostornim mogućnostima lokacije i u skladu s člankom 102. te
drugim odredbama ovog Plana.
Grad Sveta Nedelja, Gradonačelnik
Zaprimljeno:02.08.2010.
Trg A. Starčevića 5
Klasa:350-02/09-01/02
10431 Sveta Nedelja (dopuna primjedbi pod br. 41)
Urbroj:238/29-10-262
Na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena prostora, potrebno je
izmaknuti planiranu trasu pruge od značaja za međunarodni promet, jer ista prolazi
kroz samo naselje Rakitje i siječe rakitsku cestu na nekoliko mjesta, stoga je trasu
potrebno pomaknuti prema Savi, paralelno s autocestom.
Prijedlog se prihvaća.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu južne obilazne teretne željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet pristigle su brojne primjedbe od strane jedinica lokalne
samouprave s područja Zagrebačke županije. Zbog znatnog broja prostornih
ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu Županije, do konačnog će
odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i usuglašavanje sa stručnim
stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima prostora. Zbog svega
navedenog trasa novo planirane obilazne želj. pruge, pa tako ni trasa priključne
pruge do riječne luke Rugvica, neće se odrediti kroz ove, nego kroz sljedeće ciljane
Izmjene i dopune Plana.
Planiranu trasu državne autoceste, koja tunelom prolazi kroz Svetonedeljski Breg, na
području Male Gorice i Kalinovice ne pomicati prema naselju.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: U Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ucrtat će se trasa
planirane autoceste koja se temelji na dodatno provedenim prostornim analizama,
razrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatskih autocesta i usuglašenim stručnim
stavovima nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku
izrade, nakon analize primjedbi pristiglih u javnoj raspravi. Odredbama za
provođenje, člankom 96., odredit će se da su trasa planirane autoceste - druge
zagrebačke obilaznice, kao i broj i položaj čvorova, ucrtani načelno, a da će se točan
položaj trase te broj i položaj čvorova odrediti kroz izradu projektne dokumentacije.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
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mišljenja na
NKP:

Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
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Drenski Marija, Besednik Nada, Horvat Zoran
Datum i mjesto upisa:
Adrese podnositelja nisu poznate
08.07.2010.
(odgovor dostaviti gradu/općini u kojoj je upisano u
Prigorje Brdovečko
Knjigu)
Primjedba vlasnika parcela preko kojih prolazi moguć ili alternativni pravac
autoceste/obilaznice Zaprešić kroz Prigorje Brdovečko – Zdence, zbog vlasništva i
ulaska prometnog pravca u vodozaštitno područje.
Primjedba se prihvaća.
Napomena:U Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ucrtat će se trasa
planirane autoceste koja se temelji na dodatno provedenim prostornim analizama,
razrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatskih autocesta i usuglašenim stručnim
stavovima nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku
izrade, nakon analize primjedbi pristiglih u javnoj raspravi. Ukida se mogući ili
alternativni koridor s područja Općine Brdovec.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.
Mario Strojnik
Datum i mjesto upisa:
Adresa podnositelja nije poznata
15.07.2010.
(odgovor dostaviti gradu/općini u kojoj je upisano u
Prigorje Brdovečko
Knjigu)
Traži se pronalaženje drugog alternativnog pravca ceste kroz Januševac.
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Primjedba se prihvaća.
Napomena: U Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ucrtat će se trasa
planirane autoceste koja se temelji na dodatno provedenim prostornim analizama,
razrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatskih autocesta i usuglašenim stručnim
stavovima nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku
izrade, nakon analize primjedbi pristiglih u javnoj raspravi. Ukida se mogući ili
alternativni koridor s područja Općine Brdovec.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Na predloženu trasu druge zagrebačke obilaznice u Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Plana, kao i na varijantna rješenja trase predložena u Nacrtu konačnog prijedloga,
pristigle su brojne primjedbe od strane državnih tijela i pravnih osoba s javnim
ovlastima, kao i od strane jedinica lokalne samoupr. s područja Zagrebačke županije.
Zbog znatnog broja prostornih ograničenja, kako u zapadnom tako i u istočnom dijelu
Županije (zaštitne zone crpilišta, gusto naseljeno područje, kulturna dobra i prirodne
vrijednosti), do konačnog će odabira trase biti potrebno provesti daljnja istraživanja i
usuglašavanje sa stručnim stavovima nadležnih tijela, kao i s drugim korisnicima
prostora. Zbog svega navedenog, Hrvatske su autoceste odustale od zahtjeva za
planiranjem navedene autoceste u ovim Izmjenama Plana, te će se trasa druge
zagrebačke obilaznice (kao i trasa južne obilazne teretne želj. pruge od značaja za
međunarodni promet) odrediti kroz sljedeće ciljane Izmjene i dopune Plana.

TABLICA 3: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE IZ ZAPISNIKA S JAVNIH IZLAGANJA
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4.1

Odgovor u JR:

Sestra Miroslava Bradica, Duhovno-obrazovni centar
Datum i mjesto:
Marijin dvor Lužnica, Lužnički odvojak 3,
01.07.2010., Zagreb
10290 Zaprešić
Očitovanje je dano u ime Obrazovnog centra Marijin dvor Lužnica, a odnosi se na
dvorac Lužnica. Pohvaljuje se nastojanje izmjene glavne trase druge zagrebačke
obilaznice, koja bi u izvornoj varijanti (iz Studije) znatno oštetila i narušila perivoj i
dvorac Lužnica, koji je unatrag pet godina obnovljen u vlastitom aranžmanu. Ističe se
važnost Duhovno-obrazovnog centra kao duhovnog središta u kojem se održavaju
obrazovni, duhovni, kulturni i dr. programi.
Očitovanje se djelomično prihvaća.
Obrazloženje: U Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana ucrtat će se trasa
planirane autoceste koja se temelji na dodatno provedenim prostornim analizama,
razrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatskih autocesta i usuglašenim stručnim
stavovima nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku
izrade, nakon analize primjedbi pristiglih u javnoj raspravi. Predložena trasa na
području Grada Zaprešića izmaknuta je od dvorca Lužnica u odnosu na prethodnu
varijantu iz javne rasprave (preuzetu iz "Prostorno-prometne studije cestovnoželjezničkog sustava šireg područja Grada Zagreba" (IGH, 2009.)), te vizualno
odvojena od kulturnog dobra sustavom ukopanog tunela. Obveza projektiranja i
izgradnje tunela utvrdit će se Odredbama za provođenje ovog Plana, kao i uvjeti
zaštite kulturnog dobra koje će utvrditi Ministarstvo kulture. Gore navedenim
analizama provedenim na cijelom području Grada Zaprešića i susjednih općina
utvrđeno je da nije moguće provesti alternativno trasu na ovom području.
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