IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROVEDBU

PROJEKTA I SKLAPANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA „SUSTAV ODVODNJE
I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC“
Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 26. veljače do 26. ožujka 2018.

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Red.
br.

1.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)
Mjesni odbor
Lančić-Knapić

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti sa
prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje
Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda aglomeracije Ivanec“, te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno
prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Članak na koji
se odnosi
primjedba/
prijedlog
Cjelokupna
odluka.

Tekst primjedbe/prijedloga
Podneskom se u bitnome predlaže
uvrštavanje u obuhvat aglomeracije
Ivanec kanalizacijske mreže dviju
novih dionica, na nerazvrstanoj cesti
NC 2-140, od kbr. 51 do kbr. 63, te
kanalizacijsku mrežu uz jarak, od
objekta u Lančiću kbr. 46 do kbr. 24.
Isto tako se ističe problem
kanalizacijske mreže u odvojku
Slivar.

Prihvaćanje/ neprihvaćanje
primjedbe ili prijedloga
Prijedlog se ne može prihvatiti, jer
se ne odnosi na sam predmet
savjetovanja, tj. Odluke.
Naime, predmetna Odluka odnosi se
na davanje suglasnosti na provedbu
projekta i sklapanje Ugovora o
sufinanciranju projekta, za koji je
već izrađena kompletna projektna i
studijska dokumentacija, definiran
obuhvat aglomeracije, isprojektirani
su objekti i uređaji kanalizacijskog
sustava, prikupljeni uvjeti nadležnih
tijela i ishođene potvrde glavnih
projekata, ishođene Lokacijske
dozvole, u tijeku je izdavanje
građevinske dozvole. Projekt je
prošao kroz sve kontrole nadležnih
institucija te ga više nije moguće
mijenjati i dodavati druge objekte,
odnosno kanalizacijske mreže.
Projektom je predviđena gradnja
nove sanitarne kanalizacijske mreže
u najvećem dijelu naselja Lančić, na
koju će se spojiti objekti koji su
trenutno spojeni na postojeću
kanalizacijsku mrežu.
Za dio naselja koji se spominje u
podnesku, izrađena je projektna
dokumentacija, ali nije u obuhvatu
ovog prvog kratkoročnog programa,
već će se izvoditi kasnije, kroz druge
modele financiranja.
Radi navedenoga Prijedlog Odluke
se zadržava u predloženom obliku.

