REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode
Trg bana Josipa Jelačića 6
HR-44000 Sisak
tel: +385 44 540204
fax: +385 44 510069
e-mail: zastita-okolisa@smz.hr
KLASA: UP/I-351-03/14-03/02
URBROJ: 2176/01-10-14-3
Sisak, 1. travnja 2014.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem
članka 82. stavka 3., članka 160. i 161., vezano uz članak 271. stavak 2. Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine” broj 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja
zahvata na okoliš („Narodne novine” broj 64/08 i 67/09), i članka 7. stavka 2. točke 1.
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša („Narodne novine” broj 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoliš za zahvat Rekonstrukcija pregrade u koritu rijeke Sunje u Četvrtkovcu, nositelja
zahvata Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara
220, OIB: 28921383001, objavljuje
INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
Rekonstrukcija pregrade u koritu rijeke Sunje u Četvrtkovcu
Tijelo nadležno za provedbu postupka:
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Sisak, Trg bana
Jelačića 6.
Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:
Članak 84. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša, članci 27., 28., 29. i 30., te Prilog III.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš; zahvat pripada u zahvate iz točke 2.2.
Priloga III. Uredbe, te je stoga za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
nadležno upravno tijelo Županije.
Nositelj zahvata:
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220.
Lokacija zahvata
Zahvat se nalazi na području Općine Sunja, u blizini naselja Četvrtkovac, Sunja i Vedro
Polje.
Sažeti opis zahvata:
Zahvat se sastoji od rekonstrukcije postojeće ruševne mlinske pregrade u naselju
Četvrtkovac, koja je bila u funkciji usmjeravanja vode na mlin, smanjenja pada,
fiksiranja nanosa i stabilizacije korita rijeke Sunje. Neizravno, smanjuje ugroženost
nizvodnih objekata i prometnice.
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Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata dostavio je Elaborat zaštite okoliša, temeljem kojega se traže mišljenja
tijela i pravnih osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o
tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti.
Nakon što razmotri mišljenja, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je
li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.
Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje sudjeluju u postupku:
1. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode,
2. Općina Sunja,
3. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo,
4. Hrvatske šume,
5. Hrvatske ceste, Ispostava Sisak,
6. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,
7. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ,
8. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
9. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom,
10. Ministarstvo poljoprivrede,
11. Državni zavod za zaštitu prirode.
Način očitovanja javnosti na informaciju:
Javnost i zainteresirana javnost može dati mišljenje o zahtjevu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Upravnog odjela za zaštitu okoliša
i prirode, Trg bana Jelačića 6, Sisak, u roku od 30 dana od objavljivanja ove Informacije,
pozivom na gornju klasu.
Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode objaviti će rješenje doneseno povodom
predmetnog zahtjeva na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije
(www.smz.hr).

Pročelnica

Sandra Mahnik, dr.vet.med.
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