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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 113. a u svezi s člankom 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i
članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 33. sjednici održanoj
22.11.2016. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Brdovec
I.
U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Brdovec (Klasa: 021-05/16-10/04-30 Urbroj: 238/03-03/0716-2 od 5.7.2016; Glasnik Općine Brdovec br. 4/2016.) mijenja se točka 4. tako da glasi:
„4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana
Izmjene i dopune PPUO izrađuju se zbog:
1.

Ukidanja planirane lokalne ceste između naselja Ključ Brdovečki i Drenje Brdovečko

Naselja Ključ Brdovečki i Drenje Brdovečko povezana su postojećom lokalnom cestom LC 31214 Šenkovec – Ključ Brdovečki
– Drenje Brdovečko (Ulica Mihovila Krušlina). Postojeća cesta je izvedena s kolnikom za dvosmjerni promet širine 4.5 m. PPUOom je planirano povezivanje naselja Ključ Brdovečki i Drenje Brdovečke novom cestom koja je kategorizirana kao lokalna cesta, a
njena je trasa položena južno od trase LC 31214 na udaljenosti od cca 200 m. Ocjenjuje se da je planirana lokalna cesta nepotrebna
jer postojeća cesta u potpunosti zadovoljava prometne potrebe ovog prostora na kojem se odvija isključivo lokalni promet niskog
intenziteta. Ukoliko se razvojem poslovne zone koja je planirana uz LC 31214 ukaže potreba za poboljšanjem prometa na ovom
području ono će se postići rekonstrukcijom i proširenjem postojeće ceste što je i znatno jeftinije rješenje.
2.

Preraspodjele površina izdvojene poslovne namjene izvan naselja na području Općine

U poslovnoj zoni u Ključu Brdovečkom iskazan je interes investitora za proširenje zone na k.č.br. 3339/5 3340/1 i 3340/5 k.o.
Laduč radi proširenja postojeće poslovne djelatnosti.
Površine izdvojene poslovne namjene u PPUO se ne mogu povećavati slijedom članka 43. ZPU kojim je određeno da se nova
građevinska područja izvan naselja mogu određivati samo ako su postojeća izgrađena 50% ili više. Površine izdvojene gospodarske
i poslovne namjene izvan naselja PPUO-om su planirane na 106,56 ha od čega je izgrađeno 44,50 ha odnosno 42%. Stoga će se
izmjenama PPUO površine poslovne namjene prerasporediti.
Planirana površina izdvojene poslovne namjene u Javorju nalazi se na poplavnom području i nema nikakvu izgrađenu
infrastrukturu. Privođenje ove površine planiranoj namjeni stoga je upitno. Izmjenama plana ukinut će se zapadni dio poslovne zone
na k.č.br. 101 102 103/1 103/2 103/3 103/4 104/1 104/2 104/3 105 i 152/2 k.o. Brdovec u površini od 3,40 ha, koji je i prometno
potpuno nedostupan.
Poslovna zona u Ključu Brdovečkom proširit će se na prethodno navedenim katastarskim česticama te u pojasu do zaštitnog
koridora 400 kV dalekovoda. Ukupna površina proširenja zone iznosi 3,15 ha.
3.

Prenamjena k.č.br. 3177, 3178/1, 3178/2, 3178/3 i dijelova (sjeverni dio) 3181/1, 3181/2, 3181/4, 3183/1 i 3183/2, k.o.
Laduč iz izdvojene poslovne namjene u građevinsko područje naselja mješovite namjene

Položaj navedenih parcela, izgrađena infrastruktura i započeto formiranje stambenog susjedstva ovakvom bi se izmjenom
doprinijelo razvoju naselja Ključ Brdovečki.
4.

Uključivanje k.č.br. 1152/1, 1153/1, 1153/2, 1155/10 i 1156/10, k.o. Brdovec u građevinsko područje izdvojene
gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja

Tvrtka “Zeleni svijet“ d.o.o. uputila je Općini Brdovec zahtjev za uključenjem k.č. br. 1152/1, 1153/1, 1153/2, 1155/10 i
1156/10, k.o. Brdovec u građevinsko područje izdvojene namjene izvan naselja u svrhu izgradnje i uređenja turističko-ugostiteljskih
sadržaja. Prilikom analize prostora razmotriti mogućnosti formiranja sličnih lokacija turističko-ugostiteljske namjene (građevine,
odmorišta i staze za npr. pješake, bicikle, konje i sl.).
5.

Izmjene uvjeta gradnje unutar građevinskih područja

U razdoblju od donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Općina je zaprimila više primjedbi na lokacijske uvjete unutar građevinskih
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područja naselja u pogledu udaljenosti građevina od granica građevinske čestice. Stoga će se izmjenama plana omogućiti fleksibilniji
uvjeti smještaja građevina na čestici, osobito u izgrađenim dijelovima građevinskih područja te u slučajevima rekonstrukcije i
dogradnje postojećih i izgradnje zamjenskih građevina.
6.

Uključivanje k.č.br. 626/4 k.o. Laduč u građevinsko područje naselja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak uputila je Općini Brdovec zahtjev za uključenjem k.č.br. 626/4 k.o. Laduč u građevinsko
područje u svrhu formiranja cjeline sa česticama 615/2 i 626/2 k.o. Laduč.
Prethodno je neophodno izvršiti istraživanja o povijesnoj vrijednosti spomenutog lokaliteta (opravdana mogućnost postojanja
masovne grobnice iz II. svjetskog rata) i prema tome prilagoditi provođenje ovog zahtjeva.
Obzirom na činjenice da na ovoj lokaciji, kao i na drugim lokacijama, postoji masovna grobnica iz II. svjetskog rata, prethodno
je neophodno izvršiti istražne radnje o povijesnoj vrijednosti spomenutog lokaliteta i kao takvog zaštiti ga u potrebitim tlocrtnim
dimenzijama. Kroz zasebni članak PPUO mora se tekstualno obraditi način istraživanja, vrednovanja i zaštite lokaliteta i prema
tome prilagoditi provođenje zahtjeva.
7.

Druge izmjene sukladno zahtjevima javnopravnih tijela koja sukladno posebnim propisima sudjeluju u postupku izmjena
i dopuna PPUO“.
II.
U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Brdovec mijenja se točka 9. tako da glasi:

„9. Rokovi za izradu Plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.
Po donošenju dopune Odluke o izradi Plana nositelj izrade će ju dostaviti Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno
članku 86. ZPU te će ju objaviti na mrežnoj stranici Općine i Ministarstva, sukladno članku 88. ZPU.
Dopuna Odluke o izradi plana dostaviti će se susjednim jedinicama lokalne samouprave, sukladno članku 88. ZPU.
Po donošenju dopune Odluke o izradi Plana izrađivač Plana će izraditi nacrt prijedloga plana koji će se objaviti na mrežnoj
stranici nositelja izrade.
Nositelj izrade će javnopravnim tijelima navedenim u točki 8. Odluke o izradi Plana dostaviti dopunu Odluke o izradi s
pozivom da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, sukladno članku 90. ZPU.
Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi prijedlog Plana za javnu raspravu i dostaviti ga nositelju izrade.
Nositelj izrade će po primitku prijedloga Plana utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu sukladno članku 95. ZPU i
provesti javnu raspravu u rokovima i na način propisan člancima 94. - 104. ZPU.
Javna rasprava objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine, sukladno članku 96. ZPU.
Nositelj izrade će dostaviti posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u članku 8. ove
odluke, sukladno članku 97. ZPU.
Izrađivač Plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi i
nacrt konačnog prijedloga Plana, sukladno članku 102. ZPU.
Po primitku izvješća i nacrta konačnog prijedloga nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog Plana, sukladno članku 105.
ZPU.
Nositelj izrade će konačni prijedlog Plana uputiti Županijskom zavodu za prostorno uređenje radi davanja mišljenja
sukladno članku 107. ZPU.
Po dobivanju mišljenja Županijskog zavoda za prostorno uređenje nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog Plana
Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima
neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi, sukladno članku 106. ZPU“.
III.
Sve ostale odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Brdovec (klasa: 021-05/16-10/0430, urbroj: 238/03-03/07-16-2) od 5.7.2016. ostaju na snazi.
IV.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Glasniku Općine Brdovec.

Klasa: 021-05/16-10/06-33
Urbroj: 238/03-03/07-16-2
								
								

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl. ing.,v.r.
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Temeljem članka 12. stavak 2. Uredbe o uredskom poslovanju (N/N 7/09), članka 5. Pravilnika o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine”
br. 38/88, 42/88 i 75/93) , načelnik Općine Brdovec 13.1.2017. donosi
P LA N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
akata upravnih i drugih tijela Općine Brdovec

Članak 1.
Ovim planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake za akte koji se pojavljuju u radu upravnih odjela Općine Brdovec.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz
članka 1. ovog plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta na
pojedinim vlastitim i primljenim aktima u skladu s Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (N.N. 38/88, 42/88 i 75/93).
Članak 3.
Ovim planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar upravnih odjela
i službi Općine Brdovec i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu upravnih odjela kako slijedi.:
Brojčana
oznaka
ustr. jedinice:
Urudžbeni broj
238/03-XX/x-00/00

Naziv odjela, čelnika ustroj. jedinice,
radnog mjesta

Br. oznaka
upr. odjela

Br.oznaka
ustroj.jed. i
referenta

01
02

01/01
02/01

238
03
238/03-01/01
238/03-02/01

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina Brdovec
Općinsko vijeće
Općinski načelnik

238/03-03

Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i
društvene poslove
Pročelnik i tajnik Općine
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gospodarstvo
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gospodar.
Stručni suradnik za komunalne poslove – upravitelj
komunalnog pogona
Stručni suradnik za upravne poslove – spec.za javnu
nabavu
Viši referent za administrativno-upravne poslove
Referent za informatičke poslove
Namještenik u komunalnom pogonu
Viši stručni suradnik za legalizaciju objekata
Namještenik – prometni redar

03

Upravni odjel za financije
Pročelnik
Viši savjetnik za proračunsko računovodstvo i poduzet.
Viši stručni suradnik za proračunsko računovodstvo i
pod.
Stručni suradnik za proračunsko računovodstvo analitičar
Referent za proračunsko računovodstvo - analitičar

04

238/03-03/01
238/03-03/02
238/03-03/03
238/03-03/04
238/03-03/05
238/03-03/06
238/03-03/07
238/03-03/08
238/03-03/09
238/03-03/10
238/03-03/11
238/03-04/
238/03-04/01
238/03-04/02
238/03-04/03
238/03-04/04
238/03-04/05

03/01
03/02
03/03
03/04
03/05
03/06
03/07
03/08
03/09
03/10
03/11
04/01
04/02
04/03
04/04
04/05
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Članak 4.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec .
Klasa: 022-01/17-10/01
Urbroj: 238/03-03/07-17-1
Brdovec, 13.1.2017.

							
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
									
Alen Prelec,v.r.
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Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,
Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela
tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

