IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

0. GRANICE

OPĆINE BIBINJE

općinska granica

N

OSTALE GRANICE

granice prostora ograničenja 1000 m
granice prostora ograničenja 300 m
obuhvat prostornog plana

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

1 : 25000

PRIJEDLOG

2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Županija:

ZADARSKA

2.1. KORIŠTENJE VODA

Općina:

BIBINJE

Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BIBINJE:
IZMJENE I DOPUNE

Naziv kartografskog prikaza:

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE:

VODOOPSKRBA

vodosprema - postojeća
vodosprema - planirana

Vodnogospodarski sustavi i obrada, skladištenje i odlaganje otpada

RD GO

crpna stanica - postojeća

RD GO

crpna stanica - planirana
magistralni vodoopskrbni cjevovod - postojeći
magistralni vodoopskrbni cjevovod - planirani
ostali vodoopskrbni cjevovodi - postojeći
ostali vodoopskrbni cjevovodi - planirani

Broj kartografskog prikaza:

2.2.

Mjerilo kartografskog prikaza:

1:25000

Odluka o izradi Plana:

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana

"Službeni glasnik Općine Bibinje" 16 /19 i 01/20

"Službeni glasnik Općine Bibinje" __ /20

Javna rasprava (datum objave):

Javni uvid održan:

od: __. ______ 2020.
do: __. _____ 2020.

"Zadarski list", __. _____ 2020.
Pečat tijela odgovornog za provedbu javne rasprave:

Odgovorna osoba za provedbu javne rasprave:

2.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Marin Diklan, dipl.oec

uređaj za pročišćavanje - postojeći

Suglasnost za Plan prema Članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne Novine" br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

ispust - postojeći

Broj suglasnosti:
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

BLOCK-PROJEKT
d.o.o.
za arhitekturu i prostorno planiranje

crpna stanica - postojeća
crpna stanica - planirana

KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: info@block-projekt.hr

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradio plan:

Odgovorna osoba:

glavni dovodni kanal (kolektor) - postojeći
Željko Predovan, dipl. ing. arh.

ostali dovodni kanali - postojeći
Odgovorni voditelj

ostali dovodni kanali - planirani
tlačni cjevovod - postojeći
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tlačni cjevovod - planirani

8m

3. OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA
RD
GO

Željko Predovan, dipl. ing. arh.

Stručni tim u izradi plana:

1. Željko Predovan, dipl. ing. arh.
2. Stephen Tony Brčić, dipl. ing. upp.
3. Ivan Sutlović, dipl. ing. el.

4. Jure Grbić, dipl. ing. građ.
5. Zlatko Adorić, građ. teh.

Pečat predstavničkog tijela:

Predsjednik predstavničkog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

Pečat nadležnog tijela:

reciklažno dvorište - planirano
reciklažno dvorište za građevinski otpad - planirano

Ivan Šimunić

