I. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE
Na temelju Zaključka gradonačelnice utvrđen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Koprivnice za javnu raspravu (KLASA: 350-01/14-01/0002, URBROJ: 2137/0106/1-14-, od 10. 10. 2014.)
Javna rasprava je trajala 10 dana, od 22. listopada 2014. godine do 31. listopada 2014. godine. Javni
uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice mogao se izvršiti za
vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg I (prizemlje) svakog radnog dana u vremenu od 7,00
do 14,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr
Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
organizirana je u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica i to 27. listopada 2014. godine u 11,00
sati.
Datum, mjesto i vrijeme javnog izlaganja objavljeni su u VEČERNJEM LISTU od 13.10.2014.
godine i na web stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr. Obavijest o javnoj raspravi
objavljena je i na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
sudionici su mogli davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 31. listopada 2014. godine.
Rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela bio je 15 dana od dana završetka javne rasprave,
zaključno s 15. studenog 2014. godine.
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II. POZVANI SUDIONICI NA JAVNU RASPRAVU
1.
Javnopravna tijela određen posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve
za izradu prostornog plana
2.
MO Grada Koprivnice (MO Starigrad, MO Draganovec, MO Jagnjedovec, MO
Miklinovec, MO Štaglinec, MO Herešin, MO Bakovčice, MO Vinica, MO Kunovec Breg,
MO Dubovec, MO Reka, MO Banovec, MO Lenišće, MO Brežanec, MO Podolice, MO
Tarašćice, MO Ledinska, MO Centar
3.
Građani putem objave javne rasprave
Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju pisana obavijest dostavljena je slijedećim
tijelima:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, Bjelovar.
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, Koprivnica
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Zagreb
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Koprivnica
6. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica
7. Koprivnica plin d.o.o., Koprivnica,
8. Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica,
9. KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica,
10. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,
11. HEP - ODS d.o.o. „ELEKTRA“ Koprivnica, Koprivnica
12. HEP - OPS d.o.o. Zagreb,
13. HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,Zagreb,
14. HRVATSKE VODE, Varaždin,
15. HRVATSKE VODE, VGI za mali sliv Bistra Đurđevac, Đurđevac
16. HŽ-Hrvatske željeznice, Razvoj i investicije, Služba za preglede tehničke dokumentacije,
Zagreb
17. PLINACRO d.o.o., Zagreb,
18. JANAF d.d., Zagreb,
19. INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb,
20. Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama Grada Koprivnice
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III. POPIS SUDIONIKA ČIJA MIŠLJENJA SU PRIHVAĆENA
PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA SUDIONIKA S RAZLOZIMA
PRIHVAĆANJA I NEPRIHVAĆANJA
A)
redni
broj

DJELOMIČNOG

KNJIGA PRIMJDBI
PODNOSITELJ

SAŽETAK PRIMJEDBE

ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE

Zahtjev za izmjenom granice UPU-a
Herešinska kako bi čestica k.č.br.
5104/1 k.o. Koprivnica bila izvan
obuhvata zbog planirane nove
gradnje.

PRIMJEDBA
PRIHVAĆA

Knjiga primjedbi
Vesna Pavliša
Istarska 24
Koprivnica

1.

Datum: 27.10.2014.

B)
redni
broj

SE

DJELOMIČNO

Obrazloženje:
Primjedba se djelomično prihvaća. Iz
obuhvata UPU-a se izuzima niz
obiteljskih kuća i sjeverni dio k.č.br.
5104/1. Smatramo da planiranje nove
gradnje na cijeloj predmetnoj čestici
zahtijeva izradu UPU-a kako bi se
ostvarila kvaliteta urbanističkog, a
potom i arhitektonskog rješenja.

PRIMJEDBE S JAVNOG IZLAGANJA
PODNOSITELJ

SAŽETAK PRIMJEDBE

ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE

Zahtjev za izmjenom granice UPUa Herešinska kako bi čestica k.č.br.
5104/1 k.o. Koprivnica bila izvan
obuhvata zbog planirane nove
gradnje.

PRIMJEDBA
PRIHVAĆA

Prijedlog za pomak trase planirane
prometnice koja prijelazi preko
k.č.br. 6134/1 i 6134/2 kako bi se
omogućilo ozakonjenje postojeće
građevine.
Zahtjev za izmjenom tekstualni dio
Prijedloga I. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana
Koprivnice,
a
vezano
na
magistralne plinovode, te naknadno
napominje da bi koridori uz
plinovode pod upravljanjem tvrtke
PLINACRO d.o.o. trebali biti širine
60,0 metara (30,0 metara lijevo i
30,0 metara desno od cijevi
plinovoda) bez obzira na promjer
cijevi i tlak pojedinačnog plinovoda
pod
upravljanjem
tvrtke
PLINACRO d.o.o.

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Primjedbe s javnog izlaganja
1.

2.

3.

Vesna Pavliša

Matija Sočev

Božena
Pavlek
Gomboc,
PLINACRO d.o.o.
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SE

DJELOMIČNO

Odgovor na primjedbu pod točkom 1.
Knjige primjedbi.

Odgovor na primjedbu pod točkom 5.
Urudžbenog zapisnika.
Nije primjedba na Plan.
Koridori su već izmijenjeni u skladu s
dostavljenim podacima tvrtke Plinacro
d.o.o.

4.

Alen Kovačević

Postavlja pitanje o promjenama
granica građevinskih područja
unutar dijela grada Koprivnice koji
se zove Močile.

Nije primjedba na Plan.
Područje Močila nije obuhvaćeno
Generalnim urbanističkim planom
Koprivnice. U postupku je donošenje II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Koprivnice te je
zainteresirana stranka upućena da u
vrijeme javne rasprave izvrši uvid u
navedeni prostorni plan, odnosno u
njegove izmjene i dopune.

5.

Blaženka
Lukšić,
Zavod za prostorno
uređenje
Koprivničkokriževačke županije
Florijanski trg 4/I
Koprivnica

Postavlja pitanje da li je: područje
nove mrtvačnice u Koprivnici
(zajedno s parkiralištem i zelenim
površinama – park), područje oko
Kauflanda prema namjeni površina
ispravno
definirano,
također
postavlja pitanje da li su sve zgrade
vrtića posebno označene na karti
namjene površina posebnom bojom
(crvena boja) – oznaka za površine
društvene namjene. Predlaže da sve
površine dječjih vrtića budu u zoni
društvene namjene, te postavlja
pitanje da li će zelena površina uz
Kaufland biti park?

PRIMJEDBA

C)
redni
broj

SE

NE

PRIHVAĆA

Obrazloženje:
Zelene površine uz Kaufland neće biti
poseban park i neće biti posebno
označavane drugom bojom na karti
namjene površina jer su to manje zelene
površine
koje
služe
samo
hortikulturnom uređenju uz novu
zgradu mrtvačnice u Koprivnici, a koja
je također u neposrednoj blizini
Kauflanda,
Svi vrtići se ne planiraju smjestiti
unutar zone društvene namjene (D),
budući da je prema tekstualnim
odredbama
GUP-a
Koprivnice
dozvoljeno graditi vrtiće i unutar zone
stambene namjene i unutar zone
mješovite namjene, jer su vrtići
neposredno vezani za stanovanje i ljude
koji žive na pojedinom području.

ZAPRIMLJENE PRIMJEDBE U URUDŽBENOM ZAPISNIKU
PODNOSITELJ

SAŽETAK PRIMJEDBE

ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE-

1. Prijedlog da granice namjena
budu planirane na granicama
katastarskih čestica.
2. Prijedlog za brisanje
podnaslova 1.9. Posebna namjena
- N, obzirom da ne postoji u
grafičkom dijelu niti u
Odredbama za provođenje
3. Prijedlog za formiranjem
stavka 3. u čl. 15 koji glasi:
'Unutar površina infrastrukturnih
sustava postoje i objekti ostalih
namjena.'
4. U čl. 39 umjesto MG1 koristiti
naziv pruge M201 Državna
granica - Botovo Dugo Selo
5. Na karti 4a, oznaku ZK
izmijeniti u 'osobito vrijedan
predjel - kultivirani krajobraz'.

PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO
PRIHVAĆA

Urudžbeni zapisnik
1.

ZAVOD ZA
PROSTORNO
UREĐENJE
KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE
Florijanski trg 4/I,
Koprivnica
Datum: 03.11.2014.
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Obrazloženje:
1. Primjedba se ne prihvaća. Primjedba
se ne može prihvatiti jer se ne odnosi na
temu izmjena sadržanoj u Odluci o
izradi izmjena osim u dijelu u kojem se
odnosi na usklađenje s PPUG-om.
2. Primjedba se prihvaća. Članak 14. se
briše.
3. Primjedba se ne prihvaća. Unutar
infrastrukturnih koridora planiraju se
infrastrukturne građevine, ali ne i druge
namjene.
4. Primjedba se prihvaća. Naziv je
izmijenjen.
5. Primjedba se prihvaća. Naziv je
izmijenjen.

2.

Upravni odjel za
komunalno
gospodarstvo,
prostorno uređenje i
zaštitu okoliša,
Zrinski trg 1,
48 000 Koprivnica
Datum: 31.10.2014.

PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO
PRIHVAĆA
1. Prometna rješenja
- planirane infrastrukturne
koridore koji su predloženi kao
prometni priključak u područje
koje će se odrediti UPU-om,
potrebno je ucrtati do ruba granice
obuhvata, a unutar granica UPU-a
ucrtati samo one iz PPUG-a
- uskladiti širinu i položaj
planirane prometnice od sjeverne
zaobilaznice prema poslovnoj
zoni Dravska do Ulice Čarda
kako bi se izuzele izgrađene
čestice
- za promet u mirovanju
(parkiranje) smanjiti obvezu broja
parkirno-garažnih mjesta za sve
stambene jedinice s 1,5 na 1,2,
izuzev u strogom centru grada
gdje postoje javna parkirališta
gdje se predlaže 1 PM/stanu za
višestambene zgrade (Ulica
hrvatske državnosti, Ulica A.
Nemčića, Florijanski trg, Zrinski
trg i Trg bana J. Jelačića)
- za promet u mirovanju ('zeleni
kvart' Lenišća gdje je predviđena
izrada UPU-a, potrebe za
parkiranjem rješavaju se prema
odredbama tog UPU-a)
- za područje Kampusa na kojem
nije predviđena izrada UPU-a,
parkirališta za gospodarsku
namjenu utvrđuju se prema
odredbama za I i K zonu, a za
društvenu namjenu potreba
parkiranja rješavaju se javnim
parkiralištima na Peteranskoj cesti
- temeljem Plana održive
mobilnosti koji se izrađuje,
predlaže se usvajanje prijedloga
pješačke zone u dijelu Ulice Đ.
Estera
- uskladiti područje spoja
Starogradske i južne zaobilaznice
s namjenom u prostornom planu
(izgrađeno područje i prometni
koridor) te ujednačiti prikaz
planiranih koridora (ucrtati
planirani podvožnjak između
Starogradske u Koprivnici i
Starogradske u Starigradu)
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Obrazloženje:
1. Prometna rješenja
Primjedba se prihvaća.
Prema primjedbama su korigirani
kartografski prikazi te izmijenjeni čl. 24.
i 38. Odredbi za provođenje.

2. Namjena površina i uvjeti
gradnje
- uskladiti namjenu površina s
namjenom u PPUG-u na način da
se ne prikazuje stambena namjena
na području koje je izvan
građevinskog područja (uz
Kampus i Peteransku cestu) te u
Ul. kneza Domagoja gdje treba
uskladiti namjenu površina uz
infrastrukturni koridor
PLINACRO-a s granicom
građevinske zone
- uskladiti namjenu površina koje
je u GUP-u označeno kao Z s
namjenom koja je u PPUG-u
označena kao poljop. zemljište
- namjena prostora južno do zone
Kampusa djelomično (do
infrastrukturnog koridora) se
mijenja iz društvene u mješovitu
koja se poklapa s rubom obuhvata
UPU-a čija granica završava u
južnom dijelu s izgrađenom
stambenom zgradom u
Herešinskoj ulici
- odrediti uvjete gradnje na
području izgrađenog dijela
Kampusa (najveći koef. iskorist.
K= 0,8, najmanje 30 % čestice
urediti kao zelene površine)
- uskladiti namjenu površina u Ul.
Čarda na način da se mješovita
namjena podudara sa granicom
mješovite namjene predviđene
UPU-om te je potrebno iz granice
obuhvata izuzeti parcelu k.č.br.
4097/3 k.o. Koprivnica na kojoj je
predviđen ulaz u zonu
- detaljnije utvrditi gradnju
višestambenih zgrada i propisati
minimalnu udaljenost od ruba
parcele gdje nema UPU-a na
način da je jednoznačno kao i za
stambene građevine do 6 stanova,
a ukinuti obvezu '1,0 zabatne
visine građevine od susjedne
građevine'
3. Primjedbe na uvjete gradnje u
zoni zaštite
4. Granice zaštitnih koridora uz
magistralne plinovode su
korigirane prema dostavljenim
podacima.
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2. Namjena površina i uvjeti gradnje
- primjedba se prihvaća; kartografski
prikaz je prema primjedbi izmijenjen
- primjedba se ne prihvaća;
poljoprivredno zemljište nije namjena
određena za prikaz GUP-a Pravilnikom
o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova,
- primjedba se prihvaća; kartografski
prikaz je prema primjedbi izmijenjen
- primjedba se prihvaća; parametri
dodani u čl. 24 Odredbi za provođenje,
- primjedba se djelomično prihvaća;
namjena površina je u Ul. Čarda
izmijenjena tako da se mješovita
namjena podudara sa granicom
mješovite namjene predviđene UPUom; iz granice obuhvata je izuzeta
parcela k.č.br. 4097/3 k.o. Koprivnica
na kojoj je predviđen ulaz u zonu; takav
princip primijenjen je na cijelom
području GUP-a,
- primjedba se prihvaća; parametri
izmijenjeni u čl. 29 Odredbi za
provođenje,
- primjedba se prihvaća; parametri
izmijenjeni u čl. 28 i 29 Odredbi za
provođenje,
- primjedba se ne prihvaća; prema
podlogama za izradu GUP-a namjena D
nije planirana na izgrađenim
katastarskim česticama; ako se i provede
legalizacija neke građevine, ona može
biti izuzeta prilikom formiranja
građevinske čestice za gradnju
građevine društvene namjene,
- primjedba se prihvaća; parametri
izmijenjeni u čl. 16 Odredbi za
provođenje,
- primjedba se ne prihvaća; u
infrastrukturnim koridorima namjene
nisu definirane,
- primjedba se prihvaća; parametri
dodani u čl. 56-64. Odredbi za
provođenje.
3. Primjedba se prihvaća; parametri
dodani u čl. 48. Odredbi za provođenje,
4. Granice zaštitnih koridora uz
magistralne plinovode su korigirane
prema dostavljenim podacima.

5. Važenje detaljnih planova
uređenja
- u grafičkom i tekstualnom
dijelu ukinuti obvezu izrade
Urbanističkog plana uređenja
“Severovec-Donji Banovec“
- Izmjene i dopune PUP-a Zona
centralnih funkcija nije važeći
plan, potrebno je upisati naziv
važećeg plana Detaljni plan
uređenja "Zona centralnih
funkcija, a s odlukom o donošenju
GUP-a ukinuti planove koji nisu
usklađeni s važećom zakonskom
regulativom i to Izmjene i dopune
PUP-a Zona tržnice i Izmjene i
dopune PUP-a A - Blok Svilarska
- UPU “Kneza DomagojaSelingerova“ preimenovati u
„Urbanistički plan uređenja
“Lenišće - zeleni kvart“, a UPU
“Lenišće kod škole B. Radić“ u
UPU“Lenišće – zona B - 4“.
3.

Upravni odjel za
izgradnju grada i
upravljanje
nekretninama,
Zrinski trg,
Koprivnica
Datum:
04.11.2014.

5. Važenje detaljnih planova uređenja
Primjedba se prihvaća. U grafičkom i
tekstualnom dijelu ukinuta je obveza
izrade Urbanističkog plana uređenja
“Severovec-Donji Banovec“,
izmijenjeni nazivi Planova te izvršena
revizija važećih Planova. Planove:
Izmjene i dopune PUP-a Zona tržnice i
Izmjene i dopune PUP-a A - Blok
Svilarska potrebno je i posebnom
Odlukom, prema čl. 89 ZPU, staviti van
snage.

PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO
PRIHVAĆA

1. Prijedlog za planiranje manjih
retencija uz vodotok Bistra
Koprivnička, kao zaštite od
plavljenja.
2. Prijedlog za korištenjem čestica
u vlasništvu Grada za planiranje
prometnih i infrastrukturnih
koridora kada je to moguće.
3. Prijedlog za planiranjem
prometnih koridora s pješačkim i
biciklističkim stazama u skladu sa
zakonskom regulativom.
4. Prijedlog za planiranje trasa
prometnica na način da se na
trasama ne nalaze postojeći
objekti.
5. Primjedba na lokaciju
proširenja groblja, nedostatak u
prikazu postojeće infrastrukture.
6. Prijedlog za planiranje novog
ulaza u grad deniveliranim
prijelazom Križevačke ulice i
Križevačke ceste preko pruge.
7. Na karti 3a se predlaže uvrstiti
u pješačku zonu dio Ulice Đure
Estera i Franjevačke ulice te
utvrditi da li planirana namjena uz
zapadni dio Ulice Đure Estera
odgovara postojećoj i planiranoj
namjeni tih površina za potrebe
parkiranja.
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Obrazloženje:
1. Primjedba se prihvaća.
2. Primjedba se djelomično prihvaća. Na
žalost, planiranje prometnih
infrastrukturnih koridora je
determinirano potrebama prostora,
omogućavanjem protočnosti prometa te
opskrbom pojedinih dijelova grada
infrastrukturom i ne može se voditi
isključivo imovinskim odnosima.
3. Primjedba se ne prihvaća. Odredbama
Plana već je omogućeno planiranje
prometnih koridora s pješačkim i
biciklističkim stazama u skladu sa
zakonskom regulativom.
4. Primjedba se djelomično prihvaća.
Postojeći objekti se nastoje izbjeći iako
je mjestimično drukčije ako se
procjenjuje značajnija korist za
kvalitetno prometno rješenje.
5. Primjedba se djelomično prihvaća. U
Izmjene GUP-a su uneseni svi podaci o
postojećoj infrastrukturi koji su dobiveni
od javnopravnih tijela.
6. Primjedba se ne prihvaća. Grad
Koprivnica će u okviru Plana održive
mobilnosti koji izrađuje Fakultet
prometnih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu dobiti nova prometna rješenja.
Obzirom da Plan nije dovršen njegovi
rezultati se nisu mogli unijeti u ove
Izmjene.
7. Primjedba se prihvaća. Kartografski

8. Zahtjev za međusobnim
usklađenjem pojedinih
kartografskih priloga iz Prijedloga
plana.
9. Prijedlog za izmjenom prikaza
denivelacije obilaznice kod
Starogradske ulice na način kako
je to izvedeno kod denivelacije na
Đelekovečkoj.
10. Zahtjev za ispravkom
pogrešnog naziva Đelekovačke
ulice na svim prikazima.
11. Prijedlog da se prometnica na
spoju Ul. Čarda i novoformirane
prometnice u UPU-u Peteranska
planira južnije, na katastarskoj
čestici u vlasništvu Grada
Koprivnice.
12. Prijedlog da se zapadni dio
obilaznice na području Podolica i
Vinice planira samo za promet
osobnim vozilima.
13. Prijedlog za određivanjem
mogućnosti parcelacije kada dio
građevine izgrađen na susjednoj
građ. čestici.
14. Prijedlog za izradu Prometne
studije za prostor u obuhvatu
GUP-a.
15. Prijedlog za smanjenjem
potrebnog broja parkirnih mjesta
za višestambene zgrade.
16. Prijedlog za mogućnosti
uređenja tzv, 'zelenih zona' u
obuhvatu GUP-a, tj. zone s min.
ispuštanjem CO2 u atmosferu te
limitiranim prometom.
17. Prijedlog za planiranjem svih
prometnih koridora širine
potrebne za dvosmjerni promet te
mogućnost promjena u prometnoj
regulaciji.
18. Prijedlog za formiranje novog
prometnog koridora na sjeveru
poslovne zone Dravska uz
željezničku prugu sa spojem na
ulicu Čarda u svrhu novih rješenja
za obranu od poplave.
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prikaz je prema primjedbi izmijenjen.
8. Primjedba je općenita i nije se
moguće očitovati.
9. Primjedba se ne prihvaća. Primjedba
nije jasna.
10. Primjedba se prihvaća. Kartografski
prikaz je prema primjedbi izmijenjen.
11. Primjedba se ne prihvaća. Planirani
koridor je planiran PPUG-om. Detaljnija
prometna rješenja će biti definirana
prilikom izrade UPU-a.
12. Primjedba se ne prihvaća.
Regulacija prometa nije u domeni GUPa.
13. Primjedba se ne prihvaća.
Parcelacija je regulirana Zakonom o
prostornom uređenju.
14. Primjedba se djelomično prihvaća.
Grad Koprivnica će u okviru Plana
održive mobilnosti koji izrađuje Fakultet
prometnih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu dobiti nova prometna rješenja.
Obzirom da Plan nije dovršen njegovi
rezultati se nisu mogli unijeti u ove
Izmjene.

15. Primjedba se prihvaća. Potrebni broj
je izmijenjen na 1,2 PM/stambenoj
jedinici.
16. Primjedba se ne prihvaća. GUP ne
stvara zapreke za formiranje takvih
zona, a dijelom predstavljaju pitanje
prometne regulacije. Grad Koprivnica
će u okviru Plana održive mobilnosti
koji izrađuje Fakultet prometnih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu dobiti
nova prometna rješenja. Obzirom da
Plan nije dovršen njegovi rezultati se
nisu mogli unijeti u ove Izmjene.
17. Primjedba se djelomično prihvaća.
GUP ne definira prometnu regulaciju.
Grad Koprivnica će u okviru Plana
održive mobilnosti koji izrađuje Fakultet
prometnih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu dobiti nova prometna rješenja.
Obzirom da Plan nije dovršen njegovi
rezultati se nisu mogli unijeti u ove
Izmjene. Minimalni planirani prometni
koridor je 8,0 - 11,0 m koji zadovoljava
i za dvosmjerni promet.
18. Primjedba se djelomično prihvaća.
Potrebna infrastruktura za obranu od
poplava se može graditi u svim
namjenama planiranim GUP-om te radi
toga nije potrebno planirati novi
prometni koridor.

19. Informacija o demontiranom
35 kV dalekovodu između TS
Koprivnica i TS Koprivnica 2 koji
je prikazan na grafičkim
prikazima.
20. Zahtjev za detaljnijom
definicijom 'cjelovitog prometnog
rješenja zone' iz čl 37. Odredbi.
21. Prijedlog za razmatranjem
kvalitete rješenja pješačkog
prijelaza kod Kolodvorske iz
smjera A. Starčevića ukidanjem
postojećih stepenica.
22. Prijedlog za uvrštenjem
rezultata Plana održive mobilnosti
u odredbe GUP-a.
4.

Alen Gregurek
Starogradska ulica 60,
48 000 Koprivnica

Prijedlog za prenamjenu k.č.br.
3000/1 i 3000 iz namjene Z1 u
stambenu namjenu.

Datum: 31.10.2014.
5.

Barbara Sočev,
Miklinovec 50E
48 000 Koprivnica
Datum: 31.10.2014.

6.

Komunalac d.o.o.
Mosna 15,
48 000 Koprivnica
Datum: 31.10.2014.

Prijedlog za pomak trase
planirane prometnice koja
prijelazi preko k.č.br. 6134/1 i
6134/2 kako bi se omogućilo
ozakonjenje postojeće građevine.
1. Primjedbom se smatra
nepotrebnim cestovni prijelaz
između Starogradske i Rusanove,
a predlaže planiranje pješačkobiciklističkog prijelaza između
Ulice Pod lipama ili Ulice
Širovice i Goričke ulice.
2. Nastavak zapadne obilaznice
od Ulice Vinica prema
Varaždinskoj cesti riješiti
kružnim tokom.
3. Planirati cestovni i
biciklističko-pješački prijelaz kod
Zagorske ulice.
4. Planirati pješački pothodnik
koji će izgraditi HŽ za 2.
kolosijek, od Kolodvorske do
Ulice Domžalske.
5. Prostor kod Franjevačke crkve
predvidjeti kao trg.
6. Planirati izmicanje postojeće
prometnice između Varaždinske
ceste i Koprivničkog Ivanca zbog
proširenja groblja.
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19. Primjedba se prihvaća. Prikaz
sustava elektroopskrbe je izrađen u
skladu s primjedbom.
20. Primjedba se ne prihvaća. 'Cjelovito
prometno rješenje zone' je kao projektni
zadatak za ovlaštenog projektanta jasna
definicija.
21. Primjedba se ne prihvaća. Rješenje
je u domeni izrade projektantskih
rješenja, a ne u domeni GUP-a.
22. Primjedba se djelomično prihvaća.
Rezultati Plana održive mobilnosti i
prijedlozi za izmjene u Odredbama
GUP-a nakon objave javne rasprave.
Prijedlozi Fakulteta prometnih znanosti
su dijelom ugrađeni u odredbe za
provođenje.
PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA
Obrazloženje:
Primjedba se ne prihvaća. Čestice se
nalaze u području ugroženog okoliša.
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Obrazloženje:
Primjedba se prihvaća. Prometni koridor
je pomaknut obzirom da taj pomak ne
mijenja kvalitetu prometnog rješenja.
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO
PRIHVAĆA
Obrazloženje:
1. Primjedba se djelomično prihvaća.
Planirani prijelaz je rezervacija prostora
za razvoj prometne infrastrukture te će
se realizirati kad se za to pokaže
potreba. Prihvaća se prijedlog za
planiranje pješačko-biciklističkog
prijelaza između Ulice Pod lipama i
Goričke ulice.
2. Primjedba se ne prihvaća. Način
rješenja križanja nije u domeni GUP-a
već će biti određen projektantskim
rješenjem.
3. Primjedba se djelomično prihvaća.
Biciklistički pothodnici mogu se graditi
ispod infrastrukturnih koridora u cijelom
obuhvatu GUP-a, a u skladu s važećim
propisima.
4. Primjedba se ne prihvaća. Obzirom da
je u blizini drugi pješačko-biciklistički
pothodnik, prijedlog novog pothodnika
dužine 140 m nije racionalno rješenje.
5. Primjedba se prihvaća. Prema
primjedbama su korigirani kartografski
prikazi.
6. Primjedba se ne prihvaća. Navedena
prometnica nije planirana GUP-om te ne
predstavlja prepreku za proširenje
groblja.

7.

HŽ Infrastruktura,
Mihanovićeva 12,
10 000 Zagreb
Datum: 31.10.2014.

8.

INA d.d.
SD istraživanje i
proizvodnje nafte i
plina
Sektor podrške
istraživanju i
proizvodnji
Av. V. Holjevca 10
10 020 Zagreb

Primjedbom se traži ucrtavanje
nove, spojne ceste između ulice I.
Česmičkog i Ivanjske ulice te
nove svodne ceste paralelno s
prugom M201, s njene
jugoistočne strane, od planiranog
pješačkog podvožnjaka do
granice obuhvata GUP-a.
Također, u legendama i
tekstualnom dijelu, traži se
izmjena naziva i oznaka prema
Odluci o razvrstavanju
željezničkih pruga (NN 3/2014).
Zahtjev za označavanje
kondenzatovoda DN 100
Koprivnica MRS II - čvor
Miklinovec na kartografskom
prikazu te uvrštavanje posebnih
uvjeta za zaštitne koridore
cjevovoda u Odredbe za
provođenje.

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Zahtjev za definiranjem uvjeta
zaštite ekološke mreže - stanište
leptira Crna gora HR001320.

PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA

Obrazloženje:
Primjedba se prihvaća. Prema
primjedbama su korigirani kartografski
prikazi i Odredbe za provođenje.

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Obrazloženje:
Primjedba se prihvaća. Navedeni uvjeti
su već uvršteni u Odredbe za provođenje
u Prijedlogu plana za javnu raspravu.

Datum:
14.11.2014.
9.

MINISTARSTVO
ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE,
Uprava za zaštitu
prirode, Ul. Republike
Austrije 14,
10 000 Zagreb
Datum: 24.11.2014.
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Obrazloženje:
Primjedba se ne prihvaća. Primjedba je
stigla izvan roka.
Traženi uvjeti su već ugrađeni u
Odredbe za provođenje na temelju
usklađenja s Prostornim planom
uređenja Grada Koprivnice.

IV. AKTI I DRUGI DOKAZI OBJAVE JAVNE RASPRAVE TE OSTALA
DOKUMETNACIJA PROPISANA STAVKOM 3. ČLANKA 103. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU
1. Zaključak gradonačelnice o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana za javnu raspravu
2. Objava javne rasprave
3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi
4. Zapisnik s javnog izlaganja
5. Popis prisutnih sudionika na javnom izlaganju
6. Preslike zaprimljenih mišljenja javnopravnih tijela:
- HAKOM, Zagreb
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