ЈП "УРБАНИЗАМ"
Завод за урбанизам Нови Сад
Булевар цара Лазара 3/III
21 000 Нови Сад

Број:

65 463 / 2006

Нови Сад,

Секретаријат:

31.1.2006

На основу члана 56 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број
47/2003) и на основу:
Генералног плана Футога
("Службени лист Града Новог Сада" број 18/2003 )
Регулационог плана спортског центра у Футогу
("Службени лист Града Новог Сада" број 11/99, 12/2003 )

издају се
УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ
ЗА УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗА ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО
СПОРТСКЕ ХАЛЕ ( I фаза реализације )
У ОКВИРУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ФУТОГУ

Услови за уређење простора који се морају поштовати приликом израде идејног и главног пројекта и то:

1. Подаци о парцели:

број

6136, 6720, 6135, 6694/3, 6134 и 6861

КО

Футог

2. Карактеристике стања:

терен

водовод

телефон

зграда

канализација

топловод

зеленило

електрика

гасовод

2.1. Намена

јавна површина
2.2. Садржај

неуређена јавна површина - започета изградња I фазе спортске хале

3. Радови који претходе уређењу:

- заштита плодоносног слоја
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4. Планирано уређење
4.1. Намена

јавна површина - спортски центар - партер

4.2. Садржај:
- колске површине

Према посебним Урбанистичким условима бр.65462/2006
- паркиралишта

Према посебним Урбанистичким условима бр.65462/2006
- пешачке површине

Према посебним Урбанистичким условима бр.65462/2006

- зеленило

линијско зеленило - високи лишћари ( Celtis sp, Tillia sp и сл. )
високи четинари ( Cedrus sp , Picea sp и сл. ), средње високо
шибље, привремено озелењавање - партерни травњак и травнате
површине, све према ситуационом плану
- место скупљања смећа

- остало

4.3. Обрада

квалитетним и школованим садним материјалом
4.4. Водовод

решиће се кроз посебне урбанистичке услове
4.5. Канализација - одводњавање

решиће се кроз посебне урбанистичке услове
4.6. Електрика

решиће се кроз посебне урбанистичке услове
4.7. Телефон

4.8. Топловод

решиће се кроз посебне урбанистичке услове
4.9. Гасовод

5. Кота постојећег планираног терена и коте нивелете дате су у ситуацији
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6. Посебни услови

- Резервисане површине за изградњу II и III фазе објеката спортског
центра привремено озеленити партерним травњаком.

7. Напомене
1. Пре издавања одобрења за градњу орган градске управе надлежан за послове урбанизма прибавља
мишљење на идејни пројекат који је приложен уз захтев за издавање одобрења за градњу.
2. Изради главног пројекта приступа се на основу прибављеног одобрења за градњу.
3. Извод из плана важи док је на снази план на основу кога је издат.

Обрађивач:

M.Вукајлов, дипл.инж.п.арх.

Правник:

С.Килибарда, дипл.правник

Сарадници:

Д. Воргић, геометар

Достављено:
1. подносиоцу захтева
2. архиви

Помоћник директора за УУ

Директор

Мирослав ВУКАЈЛОВ, дипл.инж.п.арх.

Александар ЈЕВТИЋ, дипл.инж.грађ.
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SITUACIONI PLAN
za hortikulturno ure|ewe
oko sportske hale ( prva faza realizacije )
u okviru sportskog centra u Futogu

79.09

0.06%
102.93

79.25

79.40
70

139
79.10

0.30%
16.50

79.15

79.30

0.37%
80.16

31

79.50

79.45

34

79.50
79.50

-Investitor je du`an da pre
po~etka projektovawa pribavi
geodetski snimak stvarnog stawa
koje karakteri {e predmetnu
parcelu (du`ine, uglovi, objekti,
visinske kote)

Javno preduze}e

Zavod za urbanizam

U RBANIZA M
sa p.o. Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3
PREDMET:

SADR@AJ:
OBRA\IVA^:
[EF
SEKTORA:

UU
SEVER

razmera

datum

broj

