REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRIŽ
Trg Svetog Križa 5, Križ
KLASA: 350-02/20-01/03
URBROJ: 238/16-05-02-21-40
Križ, 01.03.2021.
Na temelju čl. 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, kao nositelj izrade Plana, zajedno s
odgovornim voditeljem izrade Plana, izradio je

IZVJEŠĆE
o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu
VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ
Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, Načelnik Općine križ donio je
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VIII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Križ za
javnu raspravu (KLASA: 350-02/20-01/03, URBROJ: 238/16-03-21-33 od 05.02.2021. godine).
Na temelju članka 96. Zakona, nositelj izrade Plana objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu
VIII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Križ i to:
 u „24 Sata“ od 12.02.2021.,
 na mrežnim stranicama Općine Križ (www.opcina-kriz.hr) i
 u informacijskom sustavu (https://ispu.mgipu.hr).

PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE
Javna rasprava trajala je 8 dana i to od 15.02. do 22.02.2021. godine. Javni uvid u prijedlog
prostornog plana bio je omogućen tijekom javne rasprave u prostorijama nositelja izrade Plana
svakog radnog dana od 8.00 do 13.00 sati te na mrežnim stranicama Općine Križ (tekstualni i
grafički dio i obvezni prilozi).
Javno izlaganje o prijedlogu prostornog plana održano je 17.02.2021. godine s početkom u
11.00 sati u vijećnici Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križ 5. Javnom izlaganju prisustvovalo je 7
sudionika. O javnom izlaganju je sačinjen zapisnik koji se nalazi u privitku ovoga Izvješća.
Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog prostornog plana (dalje u
tekstu: primjedbe) bio je do zaključno s 22.02.2021. godine.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI
Sukladno članku 97. Zakona, nositelj izrade Plana je uz objavu Javne rasprave, dostavio i
posebnu pisanu obavijest (KLASA: 350-02/20-01/03, URBROJ: 238/16-05-21-35 od 08.02.2021.
slijedećim sudionicima:
1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
4. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, Mesnička ulica 49, 10000 Zagreb,
5. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu cestovnu i željezničku
infrastrukturu, Prisavlje 14, Zagreb,
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6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište,
Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
7. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000
Zagreb,
8. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, (Državna imovina) Ulica
Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,
9. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova
civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb,
10. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite Zagreb, Služba za prevenciju i
pripravnost, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb,
11. Hrvatske autoceste, Širolina 4, 10000 Zagreb,
12. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
13. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb,
14. Hrvatske vode; VGO za srednju i donju Savu; Šetalište brace Radića 22; 35000 Slavonski
Brod,
15. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb,
16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
17. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Zagreb, Savska cesta 4116, Zagreb,
18. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12,10000 Zagreb,
19. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica
Lučića 2a/VI, 10000 Zagreb,
20. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Ispostava u Ivanić Gradu, Trg Vladimira Nazora 1, 10310 Ivanić-Grad,
21. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka 3, 10000 Zagreb,
22. HEP ODS Elektra Križ, Trg Svetog Križa 7, 10314 Križ,
23. HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
24. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 2690, 10000 Zagreb,
25. JANAF d.d., Sektor razvoja i investicija, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb,
26. Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, 10000 Zagreb,
27. Plinacro d.o.o., Savska 88a, 10000 Zagreb,
28. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb,
29. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb,
30. Ivaplin d.o.o., Ulica Krešimira IV 10, 10310 Ivanić Grad.
U privitku posebne obavijesti dostavljen je i elaborat Prijedloga Plana u digitalnom obliku
(datoteke u pdf formatu na CD-u). Osim elaborata, u privitku pisanih obavijesti Upravama
Ministarstva poljoprivrede nadležnim za poljoprivredno zemljište i šume te Ministarstvu prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavljena je i tablica s traženim podacima o česticama na
koje je izmjenama i dopunama Plana prošireno građevinsko područje naselja (broj k.č., naziv k.o.,
vlasništvo, kultura, planirana namjena).
MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI
U javnoj raspravi sudjelovalo je ukupno 8 sudionika, od javnopravnih tijela prisutan je bio
predstavnik HEP ODS d.o.o. Elektra Križ, gosp. Mario Špelić.
U skladu s člankom 101. Zakona o prostornom uređenju 4 je sudionika (javnopravna tijela)
pismenim putem dostavilo mišljenja na Prijedlog Plana u kojima potvrđuju da nemaju primjedbe na
prijedlog Plana odnosno da je isti izrađen u skladu sa zahtjevima za izradu Plana. Mišljenja
javnopravnih tijela su prihvaćena odnosno primljena na znanje.
U nastavku su predočene tablice sa osnovnim podacima o sudionicima javne rasprave,
sažetkom njihovih dostavljenih primjedbi, te s obrazloženjem o prihvaćanju, djelomičnom prihvaćanju
odnosno ne prihvaćanju primjedbi.
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Tablica 1.
MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI U PISANOM OBLIKU U ODREĐENOM ROKU
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
1.
PODNOSITELJ:
19.02.2021.
KLASA:
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
URBROJ:

1.1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.
3.
3.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:
PODNOSITELJ:
Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:
PODNOSITELJ
Mišljenje, prijedlog/
primjedba

Podnositelj potvrđuje da nema primjedbi na Prijedlog Plana.
Mišljenje se prihvaća.
INA d.d.
Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb

22.02.2021.
KLASA:
URBROJ:

Podnositelj potvrđuje da nema primjedbi na Prijedlog Plana.
Mišljenje se prihvaća.
Općina Križ
Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ

22.02.2021.
KLASA:
URBROJ:

Sukladno Odluci o izradi VIII. Izmjena i dopuna Plana, podnositelj daje
prijedlog da se u tekstualni dio Prijedloga Plana u Članku 4. uvjet za najveću
ukupnu površinu gospodarskih građevina na jednoj parceli promijeni iz 2000
m2 u 2500 m2.
Prijedlog se prihvaća.

3.1.

Tablica 2.
MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI U PISANOM OBLIKU NAKON ODREĐENOG
ROKA
Ministarstvo unutarnjih poslova, područni ured 23.02.2021.
1.
PODNOSITELJ:
KLASA:
civilne zašite Zagreb
URBROJ:
Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb
1.1.
Mišljenje, prijedlog/
Podnositelj dostavlja mišljenje da je Prijedlog Plana izrađen u skladu s
primjedba
dostavljenim zahtjevima za izradu.
Mišljenje se prihvaća.
1.1.
Odgovor:
2.

PODNOSITELJ:

2.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:
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PODNOSITELJ:

3.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

3.1.

Odgovor:

2.1.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
djelatnosti,
Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10000 Zagreb
Podnositelj izjavljuje da nema primjedbi na Plan.

23.02.2021.
KLASA:
URBROJ:

Mišljenje se prihvaća.
Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o.
25.02.2021.
KLASA:
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i
URBROJ:
upravljanje imovinom
Kupska 4, 10000 Zagreb
Podnositelj daje mišljenje da su postojeći dalekovodi (DV 400 kV TS
Žerjavinec – TS Ernestinovo i DV 110 kV TS Mraclin – EVP Ludina) precizno
ucrtani i predlaže da se isti u tekstualnom dijelu plana navedu punim
nazivom.
Mišljenje se ne prihvaća.
Obrazloženje:
Mišljenjem podnositelja ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih
koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog Plana (Članak 10.
Stavak 2. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“, broj 153/16,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Budući da navedeno mišljenje / zahtjev nije bio
dostavljen od strane javnopravnog tijela u postupku izrade nacrta prostornog
Plana, mišljenje koje je dostavljeno izvan roka i nakon provedene javne
rasprave nije moguće prihvatiti.
Predložena dopuna prostornog Plana bit će provedena prilikom sljedećih
izmjena i dopuna prostornog plana.

3.2.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

Podnositelj daje mišljenje da planirani dalekovodi PL DV 2x400 kV TS
Tumbri – RP Veleševec – TS Ernestinovo i priključni DV 2x400 kV RP
Velševec – TS Ernestinovo na trasu DV 400 kV RP Velševec – TS Sisak –
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3.2.

Odgovor:

Bihać nisu precizno prikazani te je iste potrebno uskladiti s važećim
Prostornim planom Zagrebačke županije.
Mišljenje se ne prihvaća.
Obrazloženje:
Mišljenjem podnositelja ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih
koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog Plana (Članak 10.
Stavak 2. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“, broj 153/16,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Budući da navedeno mišljenje / zahtjev nije bio
dostavljen od strane javnopravnog tijela u postupku izrade nacrta prostornog
plana, isto nije moguće prihvatiti izvan roka i nakon provedene javne
rasprave.
Prikazano rješenje planiranih dalekovoda prijedloga Plana nije u suprotnosti
s važećim Prostornim planom Zagrebačke županije (Člankom 112. Odluke o
donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije, dozvoljene su
odgovarajuće prostorne prilagodbe planiranih trasa dalekovoda koje ne
odstupaju od koncepcije rješenja). Budući da predloženo novo rješenje ipak
odstupa od trenutno prikazanog rješenja te se njime utječe i na dijelove
utvrđenih građevinskih područja isto će se detaljno razmotriti kroz sljedeće
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Križ.

3.3.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

3.3.

Odgovor:

Podnositelj dostavlja prijedlog korigiranih trasa dalekovoda navedenih u
prethodnim točkama radi provedbe usklađenja postojećeg s predloženim
rješenjem.
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje:
Isto kao pod 3.2.

Tablica 3.
MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE IZ ZAPISNIKA S JAVNOG IZLAGANJA
Petra Pavlić
1.
PODNOSITELJ:
Adresa podnositelja nije poznata
1.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

1.1.

Odgovor:

17.02.2021.
KLASA:
URBROJ:

Podnositelj daje primjedbu vezano uz trasu planirane modernizacije odnosno
izgradnje drugog kolosijeka međunarodne pruge M103 Dugo Selo – Novska
te prometne povezanosti i dostupnosti željezničkih stajališta koja se
premještaju (iz Novoselca u Okešinec).
Primjedba se prihvaća.
Obrazloženje:
Trasa željezničke pruge za međunarodni promet (te pozicije predmetnih
stajališta) ucrtana je u prethodnim izmjenama i dopunama Prostornog plana
temeljem zahtjeva javnopravnog tijela HŽ infrastrukture te je bila izložena na
javnom uvidu. Iz tehničkih razloga ucrtano rješenje prihvaćeno je kao
najoptimalnije rješenje u okviru Studije utjecaja na okoliš predmetne pruge.

1.2

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

1.2

Odgovor:

Podnositelj daje primjedbu vezano uz planiranu županijsku cestu koja se
nastavlja na Poduzetničku cestu i spaja se sa županijskom cestom ŽC3129
vezanu uz njezinu realizaciju.
Primjedba se prihvaća.
Obrazloženje:
Za sva pitanja vezana uz realizaciju planirane županijske ceste potrebno se
obratiti Županijskoj upravi za ceste koja donosi planove gradnje i održavanja
županijskih cesta.

2.
2.1.
2.1.

PODNOSITELJ:
Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

Sandrino Rac
Adresa podnositelja nije poznata

17.02.2021.
KLASA:
URBROJ:

Podnositelj postavlja pitanje u svezi ograničenja broja uvjetnih grla koje je
određeno Prostornim planom.
Primjedba se prihvaća.
Obrazloženje:
Primjedba je prihvaćena samim prijedlogom prostornog Plana u kojem je
Člankom 14. određen maksimalni broj uvjetnih grla kod izgradnje objekata za
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intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju koji iznosi 150 uvjetnih grla te
uvjet od minimalno 2500 m2 zemljišta po uvjetnom grlu.
Mišljenje, prijedlog/
primjedba
Odgovor:

2.2
2.2

Podnositelj postavlja pitanje vezano uz promjenu lokacijskih uvjeta izgradnje
u Poduzetničkim zonama u Općini Križ.
Primjedba se prihvaća.
Obrazloženje:
Primjedba je prihvaćena samim prijedlogom prostornog Plana obzirom da
nisu mijenjani lokacijski uvjeti u Poduzetničkim zonama u Općini Križ.

3.

PODNOSITELJ:

3.1.

Mišljenje, prijedlog/
primjedba

3.1.

Odgovor:

Edo Bulka
Adresa podnositelja nije poznata

17.02.2021.
KLASA:
URBROJ:

Podnositelj daje prijedlog da se na kartografskom prikazu 4. Građevinsko
područje ucrta nerazvrstana cesta (područje obrubljeno ulicama Zdeneka
Tomičeka, Maksimirskom i Jandrinec).
Prijedlog se ne prihvaća.
Obrazloženje:
Ishođenje akta za provedbu prostornog plana moguće je u skladu s važećim
prostornim Planom. Detaljniju organizaciju prostora ukoliko je to poželjno
moguće je odrediti izradom detaljnog rješenja traženog prostora (npr. Idejnim
projektom).

Sveukupni broj podnositelja te broj mišljenja, prijedloga i primjedbi iznosi:

TABLICA 1.
(primjedbe dostavljene poštom, u roku):
TABLICA 2.
(primjedbe dostavljene poštom, izvan
roka):
TABLICA 3.
Podnositelji primjedbi iz zapisnika s
javnog izlaganja
SVEUKUPNO :

BROJ PODNOSITELJA:

BROJ PRIMJEDBI:

3

3

3

5

3

5

9

13

Iz tabličnog pregleda mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Plana
proizlazi sljedeće:
1. U javnoj raspravi je mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Plana u
određenom roku podnijelo 3 podnositelja, izvan određenog roka 3 podnositelja, a u zapisnik s
javnog izlaganja 3 podnositelja.
2. Ukupno je pristiglo 13 mišljenja, prijedloga i primjedbi.
3. Prihvaćeno je 9 mišljenja, prijedloga i primjedbi, a 4 mišljenja, prijedloga i primjedbi nije
prihvaćeno.
Sukladno članku 103. Zakona, zaključno se daje pregled sudionika u javnoj raspravi u odnosu na
obrađene primjedbe, na sljedeći način:
A. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog
VIII. Izmjena i dopuna Plana prihvaćeni:
1. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb,
2. INA d.d., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb,
3. Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
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PRIVITAK 1.: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana
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PRIVITAK 2.: Objava javne rasprave
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9
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PRIVITAK 3.: Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi
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PRIVITAK 4.: Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih
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PRIVITAK 5.: Preslike mišljenja, prijedloga i primjedbi dostavljenih putem pošte
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