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ODGOVORI NA PRIMJEDBE S JAVNOG UVIDA NA STUDIJU
O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: MODERNIZACIJA
POSTOJEĆEG

I

IZGRADNJA

ŽELJEZNIČKE PRUGE M201

DRUGOG

NA

DIONICI

KOLOSIJEKA
KRIŽEVCI

–

KOPRIVNICA – DRŽAVNA GRANICA
GRAD KRIŽEVCI, UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

Iskorištenje stare trase željezničke pruge kao industrijskog kolosijeka za potrebe Gospodarskih
zona Donji Čret i Gornji Čret nije predmet ove Studije o utjecaju na okoliš.

Zaštita od buke obrađena je u Studiji i dane su mjere zaštite od buke. Daljnja (detaljnija) razrada
zaštite od buke biti će provedena projektima zaštite od buke tijekom izrade daljnje projektne

dokumentacije (Idejni projekt, Glavni projekt). U projektnoj dokumentaciji bit će predviđena
zaštita od buke na svim mjestima gdje je to potrebno u skladu s mjerama određenim u Studiji o
utjecaju na okoliš.

Zaštita voda (površinskih i podzemnih) obrađena je u Studiji i dane su mjere zaštite voda. Daljnja
(detaljnija) razrada zaštite voda biti će provedena prema uvjetima ovlaštenih institucija (Hrvatske
vode, komunalna poduzeća). Projekti će se izraditi u skladu s važećom zakonskom regulativom i
posebnim uvjetima dobivenim u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

U Studiju o utjecaju na okoliš, poglavlje Mjere zaštite okoliša – vode je dodana mjera:

Projektirati mostove i propuste na način da najniža kota donjeg dijela konstrukcije
mosta bude na dovoljnoj visini u odnosu na velike vode.
Detaljno projektiranje bit će provedeno tijekom daljnje izrade projektne dokumentacije. Donji
rubovi konstrukcije mostova projektirat će se iznad mjerodavne velike vode sukladno
vodopravnim uvjetima i drugim posebnim uvjetima.

OPĆINA DRNJE, OPĆINSKI NAČELNIK

Prijelaz "Stotina" je projektiran u skladu s posebnim uvjetima kao križanje u razini s
odgovarajućim sigurnosnim uređajima.

Most preko potoka Gliboki projektiran je u skladu s uvjetima i smjernicama Hrvatskih voda a
također i prema uvjetima definiranim od strane Općine Drnje. Sukladno Hidrauličkoj studiji, sve
će se činjenice vezane za ovaj projekt uzeti u obzir kako bi se onemogućilo smanjenje profila.
Objekt neće pogoršati stanje obrane od poplava u utjecajnom području.

Asfaltiranje cesta nije predmet Studije o utjecaju na okoliš.
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Mogućnost vaganja mosnom vagom u vlasništvu Općine Drnje te kasnije deponiranje i otprema
poljoprivrednih proizvoda putem željeznice nije predmet Studije o utjecaju na okoliš.

Povezivanje prijelaza 519+276 i prijelaza „Stotina“ nije predmet Studije o utjecaju na okoliš.
Obveza je investitora da u sklopu izgradnje osigura zamjenske pristupne putove vlasnicima
zemljišta.

U Studiju o utjecaju na okoliš, poglavlje Mjere zaštite okoliša – tlo je dodana mjera:

Kod završetka radova sanirati sve korištene putove i dovesti ih u stanje prije početka
radova.
U projektu će se uzeti u obzir popravak bilo koje ceste, križanja i sl. koji će se koristiti tijekom
gradnje.
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AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE1

Uvažavanjem komentara/primjedbi Agencije za vodne putove, uzeto je u obzir poboljšanje
ekoloških i hidromorfoloških uvjeta te osiguravanje povoljnog protočnog profila rijeke u cilju
učinkovitije zaštite od poplava i postizanja povoljnijeg utjecaja na vodni režim rijeke Drave. U

1

Agencija za vodne putova poslala je dva dopisa na Koprivničko-križevačku županiju, upravni odjel za prostorno urđeenje,

gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, koji se odnose na istu problematiku novog mosta na Dravi. Prvi dopis su primjedbe na
Studiju o utjecaju na okoliš dok se drugi dopis odnosi na posebne uvjete za ishođenje lokacijsku dozvolu za most preko rijeke
Drave kod Botova.
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skladu s ovim komentarom i radi usklađenja s novim Idejnim projektom, Studija o utjecaju na
okoliš je izmijenjena u dijelu opisa vezanog uz novi most preko rijeke Drave, kao i svim vezanim
utjecajima koji su obuhvaćeni ovom promjenom.
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