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Ministarstvo gospodarstva i održivograzvoja na temelju odredbi članka 160. stavka l. i članka
162.Zakonaozaštitiokoliša(,,Narođnenovine",broj 80/13' I53lI3,78ll5,I2l|8 i 118/18)i
članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novine", broj 64108) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata vodno _

komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić (dogradnja i rekonstrukcija sustava
vodoopskrbe), Grad Zaprešić, oPćine Marija Gorica, Pušća i Luka, Zagrebaćka

zupanrJa

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja,
Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka l' Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24.,25.,26. i2l.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoliš (,,Narodne novine", broj 6|l|4 i3lI7; u daljnjem
tekstu: Uredba). Naime, zazahvate navedene u točki 9.I. Zahvati urbanog razvoja (... sustavi
vodoopskrbe...), a vezano uz točku 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i IL koja bi mogla imati
značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit
nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja
provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. osim navedenog,
člankom 27. stavkom I.Zakonao zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15i18, I4lI9 i
l27 ll9), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreŽe u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira
rekonstrukciju i dogradnju dijela vodoopskrbnog sustava na području Grada Zaprešićate općina
Marija Gorica, Luka i Pušća.

Nositelj zahvataje Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

Lokacija zahvata je područje Grada Zaprešića te općine Marija Gorica, Luka i Pušća u
Zagrebačkoj Županiji.
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Sažeti opis zahvata
Pređmetni zahvat obuhvaĆa rekonstrukciju i dograđnju dijela vodoopskrbnog sustava ukupne
duŽine od oko 1 1,15 km na području grada ZaprešiĆa. Planirana je rekonstrukcija magistralnog
vodoopskrbnog cjevovoda ZS Sveti Križ - Celine, kroz naselja Sveti Križ' Marija Gorica i
Celine u općini Marija Gorica, a u drugoj fazi planirana jeizgrađnja vodoopskrbnih cjevovoda
u Dubravičkoj ulici, Kolodvorskoj ulici, Ulici Vladimira Nazora i Ulici Dragutina Boranića
koje se na|aze u naselju Kraj Donji, ukupne duljine oko 1,34 km. Na području grada Zaprešića
planira se rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreŽe za područja koja dosad nisu bila
spojena na javni sustav u duljini od oko 4,8 km te izgradnju hidroforske stanice zapodizanje
tlaka. Deta|ji o zahvatu na|aze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u listopadu 202I. izradio
ovlaštenik Maxicon d.o.o. izZagrebaobjavljenom uZ ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi posfupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traŽe se mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima ilili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajarl,negativan
utjecaj na područje njihove nadleŽnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S te mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti,
Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li
potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
l. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava zazaštituprirode
2. Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog tazvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava zazaštitukulturne baštine
4. Zagrebačka županija, Upravni odjel zaprostomo uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
5. Grad Zaprešić
6. općina Manja Gorica
7. općina Pušća
8. općina Luka

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i
odrŽivog razvoja, Radnička cesta 80' Zagreb,u roku od 30 dana od dana objave ove informacije,
pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama
(https : //min gor. gov. hr) rj ešenj e dones eno povodom predmetno g zahtjev a.
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