IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA IVANCA ZA 2016. GODINU
Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30. studenoga do 14. prosinca 2015.
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Red.
br.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)
Josip i Željko
Harjač

1.

HARJAČ d.o.o.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, te
dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno
utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Članak na koji
se odnosi
primjedba/
prijedlog
Poglavlje 2.
PROMETNICE
I PROMETNE
POVRŠINE,
stavak 2.2, redni
broj 8:
Rekonstrukcija
nerazvrstane
ceste u
Prigorcu
i vezano
poglavlje:
3. JAVNA
RASVJETA

2.

Grupa građana
iz ulice P.
Preradovića

III/2.2./1./3.
Prometnice u
zoni C3 – P.
Preradovića

Tekst primjedbe/prijedloga

Za navedenu stavku pretpostavljamo
da se odnosi na nerazvrstanu cestu
NC 3-110 Prigorec – Izvor Šumi.
Ukoliko je ova pretpostavka točna,
pozdravljamo
uvrštenje
ovog
projekta u Program gradnje
komunalnih objekata. S obzirom da
nemamo
uvid
u
projekt
„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
u Prigorcu“, imamo dva povezana
pitanja i prijedloga:
1. Uključuje li projekt i postavljanje
ulične rasvjete? Ako je odgovor
potvrdan, da li su troškovi
sadržani u cijeni projekta jer nisu
zasebno navedeni u poglavlju 3.
Ukoliko rasvjeta nije planirana,
predlažemo da se također predvidi
u programu i/ili projektu.
2. Planira
li
se
i
izvedba
elektroenergetske infrastrukture
na trasi ceste ili koordinacija
izvedbe s HEP-om? Ako nije
planirano, predlažemo da se
također uključi u program i/ili
projekt.

Potrebno asfaltiranje glavne ceste (a
nema ni rasvjete). Prijedlog izmjene
250.000,00 kn.

Prihvaćanje/ neprihvaćanje
primjedbe ili prijedloga
Primjedbe, odnosno prijedlozi se ne
prihvaćaju. Projektnim zadatkom za
ovu fazu uređenja prometnice
predviđena je samo rekonstrukcija
nerazvrstane ceste sa uređenjem
parkirališta i oborinske odvodnje
prometnice. Kako je u početnom
dijelu trase većinom neizgrađeno
građevinsko područje, u ovoj fazi
nema potrebe graditi javnu rasvjetu,
dok se preostali dio trase ceste nalazi
u šumskom području, koje se nalazi
u zaštićenom području (Ekološka
mreža), gdje se prema uvjetima
Hrvatskih šuma može graditi samo
šumska infrastruktura, te je iz tog
razloga za dionicu ceste nakon
skijališta „Jarki“ planirana izvedba
samo makadamske ceste do izvora
Šumi.
Gradnja
elektroenergetske
infrastrukture je isključivo u
nadležnosti HEP-a. Za 2016.
godinu, prema informacijama iz
HEP-a, planirana je gradnja nove
trafostanice, koja će uvelike
poboljšati naponske prilike u ovom
dijelu Prigorca.
Primjedba, odnosno prijedlog se ne
prihvaća. U 2016. godini planirani
su manji zahvati na prometnicama u
Zoni C3 u Ivancu, ovisno o
intenzitetu gradnje objekata u zoni.
S obzirom na to da je u ulici
potrebno
izraditi
i
ostalu
infrastrukturu
(DTK,
javna
rasvjeta),
zbog
ograničenih
proračunskih mogućnosti dovršetak
gradnje infrastrukture ovisi i o
vanjskim izvorima financiranja, kao
i kroz sufinanciranje građana za
asfaltiranje
prometnice,
poput
uređenja Nove ulice i ulice A.
Stepinca. Ove aktivnosti pokrenuti
će se tijekom 2016. godine.

