
REPUBLIKA   HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 

KLASA:   351-03/21-01/31
URBROJ: 2137/1-05/03-21-5
Koprivnica,  12. svibnja 2021.                      
Na temelju članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16. do 21. Uredbe 
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) te Odluke  
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-05-1-1-21-46 od 3. svibnja 2021. go-
dine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije  daje

O B AV I J E ST  
o provođenju PONOVNE javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš

na  dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš
Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata  Hrvatske vode, Zagreb

I.

Dopunjena Studija o utjecaju na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata 
tvrtke  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb upućuje  se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana temeljem 
Odluke  o  upućivanju na javnu raspravu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. svibnja 2021. godine.  Za sve vrijeme 
trajanja javne rasprave, u razdoblju od 8 dana, javnosti će u službenim prostorijama Koprivničko-križevačke županije biti omo-
gućen  javni uvid u Studiju povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, dok će u službenim prostorijama  
Varaždinske županije, Međimurske županije, Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije biti omogućen uvid u 
ne-tehnički sažetak Studije. 

II.
Predmet javne rasprave i javnog uvida s izlaganjem je isključivo izmjena zahvata obrađena Studijom glavne ocjene prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu - Obnova rukavca i proširenje korita na lokaciji Koprivničko-križevačke županije - Novačka (C.5.), 
u dijelu zahvata – Iskop trase inicijalnog kanala C.5.2 u desnoj inundaciji rijeke Drave. Dijelovi koji su predmet javne rasprave 
istaknuti su na odgovarajućim mjestima u Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izrađivača Institut IGH d.d., na 
način da je izmijenjeni tekst crvene boje. Izmjene se nalaze u Studiji istog izrađivača na stranicama 254, 263, 265, 269-275, 278, 
282-284.
Zaključci  Studije glavne ocjene na odgovarajući način su preneseni i u poglavlja i zaključak Studije o utjecaju na okoliš ovlaštenika 
Vita projekt d.o.o. te su izmijenjeni dijelovi istaknuti žutom bojom. Izmjene  Studije koje su predmet javne rasprave se nalaze na 
stranicama Studije utjecaja na okoliš: 483, 484, 494, 502, a unutar Sažetka na stranicama: 27, 38, 45 i 48.

III.
Javna rasprava i javni uvid  u trajanju od  osam (8) dana provest će se u periodu od 21. svibnja do 28. svibnja 2021. godine u 
službenim prostorijama pet županija prema slijedećem rasporedu:

Međimurska županija - Ruđera Boškovića 2, Čakovec, br. sobe 6, prizemlje, službene prostorije Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Varaždinska županija – Stanka Vraza 4/7, Varaždin, broj sobe 703, službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Koprivničko-križevačka županija – Antuna Nemčića 5, Koprivnica, br. sobe 39, I. kat, službene prostorije Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
Virovitičko-podravska županija - Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, soba br. 5, prizemlje, službene prostorije Upravnog 
odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne poslove, Osječko-baranjska županija - Europske avenije 11, 31000 
Osijek, I. kat, soba br. 115, službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Javni uvid u Studiju  na spomenutim lokacijama može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 
8,00-14,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen  jedan  sažetak Studije te knjiga primjedbi. Cjelovita Studija i jedan sažetak biti će 
izloženi samo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Cjelovita Studija i sažetci s označenim izmjenama koje su predmet rasprave/
uvida će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog raz-
voja (www.mzoe.gov.hr) te spomenutih županija: Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr), Varaždinske županije 
(www.vzz.hr), Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr), Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) i Osječko-baran-
jske županije (www.obz.hr).

IV.
U sklopu javne rasprave održat će se jedno javno izlaganje u Koprivničko-križevačkoj županiji – u Koprivnici, dana 26. svibnja 
(srijeda) s početkom u 11,00 sati na lokaciji Koprivničko-križevačke županije,  Antuna Nemčića 5, Koprivnica, br. sobe 28 – 
velika dvorana za sastanke, I. kat,  na kojem će biti prisutni predstavnici   nositelja zahvata  i izrađivača Studije te će neposredno 
davati odgovore i raspravljati o dopunjenim dijelovima Studije koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana 
javnost.  Navedeno javno izlaganje će putem video konferencije biti dostupno i na internetskim  stranicama Varaždinske, 
Međimurske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije te će javnost moći uključiti  izravnim dolaskom  u službene 
prostorije županija na adresama objavljenim u točki III. ove Obavijesti.

V.
Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom u Upravni odjel 
za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48 000 
Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, 
čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije zainteresirani 
se mogu obratiti lokalnim koordinatorima javne rasprave na e-adrese: ana.kranjcev@kckzz.hr; melita.ilakovac@vpz.hr; franka.
prevedan@vzz.hr; okolis@medjimurska-zupanija.hr;  suzana.garac@obz.hr.

VI.
Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ministarstva i spome-
nutih Županija, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.    

Pročelnik:Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.


