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Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije temeljem 
članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br.  80/13) i članka 10. Pravilnika o 
ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br.  146/14), daje 
 

I N F O R M A C I J U 
o podnošenju zahtjeva za provođenje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti 

za ekološku mrežu  zahvata: Izgradnja dječjeg vrtića (Pr), prilazne ceste i parkirališta u naselju 
Budainka  na području Grada Slavonskog Broda 

  
1. Tijelo nadležno za provedbu postupka:  

     Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije,      
     Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod 

2. Nositelj zahvata:  
      Grad Slavonski Brod 
      Vukovarska 1, Slavonski Brod 

3. Pravni temelj postupka: odredbe članaka 24., 25., 28., 29., 30. i 177. Zakona o zaštiti 
prirode („Narodne novine“ br. 80/13), odredbe  članaka 3., 4., 5. i 10. Pravilnika o ocjeni 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) za zahvat:Izgradnja 
dječjeg vrtića (Pr), prilazne ceste i parkirališta u naselju Budainka  na području Grada 
Slavonskog Broda, sadržava sve dokumente i podatke navedene odredbama članka 30. 
stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članaka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za 
ekološku mrežu.  
U postupku će biti zatraženo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. 

4. Lokacija zahvata: kčbr. 2041/1 i 2025/5, k.o. Brodski Varoš, Grad Slavonski Brod,                    
                                    na području Brodsko-posavske županije 
5. Sažeti opis zahvata: Planiranim predmetnim zahvatom je predviđena izgradnja dječjeg vrtića 

te prilazne ceste i parkirališta. Na kčbr. 2041/1 se planira izgradnja dječjeg vrtića, dok se na 
kčbr. 2025/5 planira izgradnja prilazne ceste s parkiralištem, ugibalište za dovoz djece, te kolni 
ulaz na parcelu dječjeg vrtića. Dječji vrtić je prizemnica, tlocrtne površine 698,48 m

2
, te visine 

do sljemena cca 5,50-6,85 m. Osnovna konstrukcija građevine je zidana sa horizontalnim i 
vertikalnim AB serklažima. Dječji vrtić će se priključiti na javni komunalni sustav instalacija. 
Zgrada vrtića sastoji se od prostora za boravak djece, višenamjenske dvorane, prostora za 
odgajatelje i gospodarskog prostora, kao i pratećih sadržaja. Kolni i pješački ulaz na parcelu 
dječjeg vrtića su predviđeni sa sjeverozapadne strane, sa kčbr. 2025/5, u naravi planirana 
prilazna cesta i parkiralište. Prilaznu cestu se planira izvesti kao nastavak Moslavačke ulice u 
smjeru sjevera, dužine 54,5 m i širine 5,5 m. Prilazna cesta je planirana kao slijepa ulica za 
dvosmjerni promet s okretištem na kraju. Prilaznu cestu i instalacije spojiti na postojeću 
infrastrukturu u Moslavačkoj ulici. U sklopu prilazne ceste, planira se izgradnja parkirališta za 
potrebe dječjeg vrtića.                
 

6. Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu i ishodu 
postupka:  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije, objavljuje ovu Informaciju  o podnesenom zahtjevu, te po ishodu postupka, 
doneseno Rješenje o provedenoj prethodnoj ocjeni predmetnog zahvata na službenoj 
internetskoj stranici Županije (www.bpz.hr). 

 
                                                                                                    Savjetnik za zaštitu prirode i okoliša 
                                                                                                                   Ljiljana Curić, dipl.ing.  
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