Općina Mala Subotica
Mjesni odbor SVETI KRIŽ

ZAPISNIK
s 16. sjednice VMO Sveti Križ, održane dana 17. travnja 2015. godine, s početkom u 20.00
sati, u prostoriji VMO.

Prisutni članovi: Jadranka Sermek, Mladen Kodba, Aleksandar Horvat i Melita Sečan
Odsutan: Siniša Novak

Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, te
predlaže sljedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
2. Izmjene i dopune PPUO-a (Prostorni plan uređenja općine Mala Subotica)- 3. izmjena
3. Obilježavanje „Dan planeta zemlje“
4. Ostala pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad1.
Nema nikakvih primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice te je jednoglasno prihvaćen.

Ad2.
VMO Sveti Križ dalo je već prijedlog izmjene i dopune prostornog plana za naselje Sveti Križ
na 5. sjednici održanoj 16. svibnja 2012. godine. U nastavku slijede prijedlozi koji su
doneseni na 5. sjednici održanoj 16. svibnja 2012. godine te još neke dopune:

Prijedlozi za izmjene i dopune prostornog plana za naselje Sveti Križ:
1. proširenje građevinske zone u Čakovečkoj ulici od kat čestice 967/1 do
kat.č.870 u dubinu 50,00m
2. izuzimanje iz zone građenja kat.č.2040 i dio 2041(predviđena za zelenilo,šport
i rekreaciju)

3. izuzimanje kat.č. 2076,2079 i 2071/1, 2071/2,2071/3 iz područja za izradu
detaljnog plana
uređenja Sveti Križ Istok
4. proširenje građevinske zone svih parcela koje su djelomično u zoni građenja u
ulici Augusta Šenoe od kat.č. 2490/2 do 2545 i kat.č. 2097 do 2114, kat.č. 2117, 2119, 2120,
2121, 2122
5. izuzeti iz obuhvata obavezne izrade DPU uz Ulicu Braće Radića pod broj 2.

VMO Sveti Križ donosi prijedlog izmjene i dopune prostornog plana za naselje Sveti Križ na
prijedlog mještana Svetog Križa. Ukoliko mještani Svetog Križa imaju još kakvih dopuna i
izmjena mogu uputiti svoje nove planove na Općinu, najkasnije do 18.svibnja.2015 godine.

Ad 3.
Obilježavanje „Dan planeta zemlje“ održat će se u subotu, 18. travnja 2015. godine, bez
obzira na vremenske prilike. Djeca i mladež će se kreativno uključiti u izradu plakata dok će
ostali koje se odazovu na čišćenje uređivati okoliš oko Društvenog doma. Okrjepu za
odazvane mještane osigurava Općina Mala Subotica. Predsjednica VMO moli sve prisutne
da se odazovu u što većem broju.

Ad 4.
Ostala pitanja i prijedlozi:
- mještanima Svetog Križa su sve informacije vezano za natječaj Fond za zaštitu okoliša i
energetske učinkovitosti dostupne na web stranici Općine Mala Subotica
- VMO Sveti Križ donosi Odluku o uređenju staze oko jezera „Mičigen“, kojom daje
mještaninu Bernardić Branku dopuštenje da otkloni sve izrasline na stazi između
nogometnog igrališta i šetnice uz jezero „Mičigen“
- pročitan je zapisnik komunalnog redara koji je bio dana 15. travnja 2015. godine na uviđaju
zbog ne legalno premještanja ograde u ulici Josipa Slavenskog. Poduzete su mjere po
zapisniku komunalnog redara.

Sjednica završena u 21.30 sati.

Zapisnik sastavila
Melita Sečan

Predsjednica VMO
Jadranka Sermek

