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Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Petra
Krešimira IV. broj 1, Slavonski Brod, na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. 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), te članka 7. stavka 2, točke 1 Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine», broj
64/08) objavljuje

I N F O R M A CI J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš –

Uređenje rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečica, km 8+400 - 9+450 – izmjena i dopuna
lokacijske dozvole

Nadležno tijelo za provedbu postupka:
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Petra
Krešimira IV. broj 1, Slavonski Brod

Nositelj zahvata:
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Avenija grada Vukovara 220, Zagreb

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su
odredbe članak 78. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27.,28., 29. i 30. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš. Naime za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine
za obranu od poplave i erozije obale, Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocjenu
o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno
Upravno odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

Naziv zahvata:
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Uređenje rijeke Orljave na području
Ciglenika i Bečica, km 8+400 – 9+450 na česticama katastarske općine Ciglenik, na području Općine
Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji

Lokacija zahvata:
Katastarska općina Ciglenik, Općina Oriovac, Brodsko-posavska županija

Sadržaj zahvata:
Korito rijeke Orljave u tom dijelu iznimno meandrira, obraslo je šibljem i drvećem, pa je potrebno
izvršiti prokope kao mjeru uređenja korita na naznačenoj dionici rijeke Orljave. Zatečene vodne
stepenice na tom području, imaju izrazito pozitivan utjecaj na stabilnost korita, kao i održavanje
povoljnog režima podzemnih voda u tlu. Situacija u nekim dijelovima toka nije pod kontrolom zbog
velikih neriješenih meandara rijeke Orljave, te je potrebno izvršiti prokope u potezu od 8+450 do
9+400. Za uređenje korita rijeke Orljave je potrebno definirati geometriju profila, izvesti presijecanje tri
meandra, zatrpati staro korito, a zaštitu cijelog područja izvesti lijevoobalnim nasipom u dužini od oko
950 m, te u užem području zaštitnim betonskim zidom. Iskopani materijal se odlaže u napuštene
dijelove korita i u prirodne depresije koje se nalaze u blizini korita. Dio materijala će se koristiti za
izradu nasipa za obranu od štetnog djelovanja rijeke Orljave. Ostatak potrebnog materijala za izradu



nasipa pribavit će se iz pozajmišta koji se nalazi unutar inundacijskog pojasa. Objekt će služiti zaštiti
naselja Ciglenik i Bečic od štetnog djelovanja visokih voda rijeke Orljave, te za osiguranje tečenja kroz
korito Orljave bez štetnih djelovanja na okolna poljoprivredna zemljišta. Da se izbjegnu štete uslijed
nailaska velikih voda kroz korito rijeke Orljave za vrijeme građenja, potrebno je dinamički plan
izvođenja pojedinih faza prilagoditi hidrološkim uvjetima, te se tog plana držati i stalno pratiti izvješća
sa hidroloških postaja.
Planirani zahvat nalazi se u svim dokumentima prostornog uređenja na nivou Brodsko-posavske
županije i Općine Oriovac. Opseg radova definiran je stanjem izgrađenosti obrambenog nasipa na
lijevoj inundaciji rijeke Orljave, tj. dovršenjem ovog zahvata dovršava se i sustav građevina koje služe
za umanjenje štetnog djelovanja visokih voda rijeke Orljave.

Sažetak postupka:
Nositelj zahvata je podnio zahtjev Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Brodsko-posavske županije koji provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš,  temeljem dostavljane dokumentacije i poznatih činjenica. Sukladno članku 29.  Uredbe traže
se mišljenja tijela ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće
očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon pristiglih mišljenja tijela
i/ili osoba određenim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel
će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na
okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
- Županijska uprava za ceste, Slavonski Brod
- Općina Oriovac

Način očitovanja javnosti na informaciju:
Javnost i zainteresirana javnost može svoje mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoliš u pisanom obliku dostaviti na sljedeću adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni
odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod, u roku od 30
dana od dana objave ove informacije na  službenim internetskim stranicama (www.bpz.hr).

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka povodom zahtjeva
nositelja zahvata:
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije objavit će na
svojim službenim internetskim stranicama (www.bpz.hr) i oglasnoj ploči, rješenje doneseno povodom
predmetnog zahtjeva.
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