PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA
Ponovna javna rasprava od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019.

………………………………………………………………….
(ime i prezime)
………………………………………………………………….
(točna adresa i poštanski broj)
…………………………………………………………………..
(OIB i kontakt)

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO
PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Sektor za prostorno i urbanističko planiranje
Ulica Republike Austrije 18
10000 Z A G R E B
PREDMET: Primjedba na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba
PRIGOVORI NA SADRŽAJ JAVNE RASPRAVE
1. Predlaže se brisanje teksta pod 8.8., na strani 96.,pod b), točke 8, članka 82. koji glasi:
„8.8. uređenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad i odlaganje zemlje, u funkciji sanacije klizišta“
OBRAZLOŽENJE:
1. Temeljem rezultata javne rasprave o Planu gospodarenja otpadom Grada Zagreba te peticije sa više
od 7000 potpisa, reciklažno dvorište za građevni otpad i odlaganje zemlje u funkciji sanacije klizišta
Kostanjek je odlukom skupštine Grada Zagreba izbačeno iz Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba
te je zaključkom Gradske skupštine od 24.5.2018. gradonačelnik zadužen pokrenuti postupak
izmjena i dopuna Prostornog plana grada Zagreba radi brisanja spomenute lokacije.
Gradonačelnik je osnovao Povjerenstvo za praćenje realizacije sanacije klizišta Kostanjek, klasa:
361-01/18-01/631, urbroj:251-03-02-18-2 od 31.srpnja 2018., čija je zadaća davanje mišljenja i
praćenje realizacije svih aktivnosti vezanih uz sanaciju klizišta Kostanjek. Spomenuto Povjerenstvo je
zapisnikom od 4.lipnja 2018. utvrdilo da se u sanaciji klizišta neće dopremati niti koristiti građevni
otpad, nego da će se sanacija vršiti isključivo s prirodnim materijalima dobivenim iz mineralnih
sirovina, uzevši u obzir sve argumente stručnjaka i šire javnosti.
2. Zakon o prostornom uređenju navodi da su prostorni planovi podzakonski akti, te kao takvi moraju
biti sukladni zakonu i drugim donesenim propisima. Smještaj reciklažnog dvorišta za građevni otpad i
odlaganje zemlje, u funkciji sanacije klizišta Kostanjek, nije u skladu s Pravilnikom o načinima i
uvjetima odlaganjima otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15,
103/18,56/19) u kojem se navodi da lokacija odlagališta nije dozvoljena u području ugroženom od
klizanja tla, slijeganja terena i rizika od poplava ako taj utjecaj nije moguće spriječiti tehničkim
mjerama. Nadalje, u Prilogu I., Opći uvjeti za sve kategorije odlagališta otpada, pod lokacijom
odlagališta, navedeno je da lokacija odlagališta otpada mora biti udaljena najmanje 500 m od
naseljenog područja uključujući gradska područja gdje stalno borave ljudi, područja za odmor, vodnih
puteva, vodnih tijela i poljoprivrednih područja.

……………………………………….
(datum)

………………………………………………………..
(podnositelj)

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 14. kolovoza 2019.

