IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VISA
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

NOSITELJ IZRADE PLANA:

GRAD VIS

STRUČNI IZRAĐIVAČ:

JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT, kolovoz 2016.

IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA VISA

NOSITELJ IZRADE PLANA:
GRAD VIS
Trg 30.svibnja 1992. br.2, 21480 Vis

Gradonačelnik:
IVO RADICA

STRUČNI IZRAĐIVAČ PLANA:
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Domovinskog rata 2, Split
Odgovorni voditelj izrade Plana:
NORA NIKŠIĆ, dipl. ing. arh.

SADRŽAJ:
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
1. PONOVNA JAVNA RASPRAVA

1.1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave
1.2. Akti i drugi dokazi objave ponovne javne rasprave

2. JAVNO IZLAGANJE

2.1. Zapisnik s javnog izlaganja
2.1.1. Popis nazočnih na javnom izlaganju
2.2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o
javnoj raspravi
2.2.1. Posebne pisane obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi
2.2.2. Mišljenja javnopravnih tijela
2.2.3. Dokazi sudjelovanja u javnoj raspravi pozvanih sudionika
2.3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe
na prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana prihvaćeni
2.4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji nisu
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja

3

1. PONOVNA JAVNA RASPRAVA
1.1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Visa
organizirana je i provedena temeljem odredbe članka 104. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13), u trajanju od 11 (jedanaest) dana, u vremenu od 29. srpnja do
08. kolovoza 2016. godine, a nakon što je Gradonačelnik 18. srpnja 2016. godine donio Zaključak o
utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Visa za ponovnu javnu
raspravu.
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1.2. Akti i drugi dokazi objave ponovne javne rasprave
Ponovna javna rasprava je objavljena na slijedećim mjestima:
• Dnevni list „24 sata“, 21.srpnja 2016.
• Mrežna stranica Grada Visa, 19.srpnja 2016.
• Mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, 20.srpnja 2016.
U prilogu su objave ponovne javne rasprave u dnevnom listu „24 sata“ i s mrežne stranice Grada
Visa:

Objava ponovne javne rasprave u dnevnom listu „24 sata“
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Objava ponovne javne rasprave s mrežne stranice Grada Visa
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2. JAVNO IZLAGANJE

Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju, 29. srpnja 2016. godine s početkom u 19 sati
u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Viški boj 13, 21480 Vis, održano je javno izlaganje te je
o istom Nositelj izrade sastavio Zapisnik.

2.1. Zapisnik s javnog izlaganja
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2.1.1. Popis nazočnih na javnom izlaganju
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2.2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom
obavijesti o javnoj raspravi
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, Split.
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike
Austrije 14, Zagreb.
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a,
Zagreb.
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica Grada
Vukovara 78, Zagreb.
5. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb.
6. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava zračnog prometa,
elektroničkih komunikacija i pošte, Sektor zračnog prometa, Prisavlje 14, Zagreb.
7. HRVATSKE CESTE, Sektor za razvoj i strateško planiranje - Vončinina 3, Zagreb.
8. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – SPLIT, Ruđera Boškovića 22, Split
9. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Prilaz braće Kaliterna 10, Split.
10. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodnopodručje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, Split.
11. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Split - Kralja Zvonimira 35, Split.
12. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO, Sektor aerodroma, usluga u zračnoj
plovidbi i upravljanja zračnim prometom, Ulica Grada Vukovara 284, Zagreb.
13. LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Prilaz Braće Kaliterna 10, Split
14. LUČKA KAPETANIJA SPLIT – Ispostava Vis, Stara Issa 6, Vis.
15. HAKOM - Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb.
16. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i
investicije - Poljička cesta bb, Split.
17. HOPS – Kupska 4, Zagreb
18. VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. – Komiža.
19. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO–DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split
20. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – Područni ured u Splitu
Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split
21. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - Upravni odjel za prostorno uređenje, Domovinskog rata
2, Split
22. GRAD KOMIŽA, Hrvatskih mučenika 6, Komiža.
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2.2.1. Posebna pisana obavijest o ponovnoj javnoj raspravi
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2.2.2. Mišljenja javnopravnih tijela

Od 22 (dvadesetdva) pozvana javnopravna tijela, svoje primjedbe, mišljenja, očitovanja i
suglasnosti dostavilo je njih 7 (sedam).
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sudionika

2.2.3. Dokazi sudjelovanja u ponovnoj javnoj raspravi pozvanih

28

29

30

31

32

2.3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i
primjedbe na Prijedlog prostornog plana prihvaćeni

R.br. PODNOSITELJ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

HAKOM
Roberta Frangeša
Mihanovića 9
10110 Zagreb
MUP PU Splitskodalmatinska
Sektor upravnih i
inspekcijskih
poslova - Trg
hrvatske bratske
zajednice bb, Split
MINISTARSTVO
OBRANE
Uprava za
materijalne
resurse, Sektor za
nekretnine,
graditeljstvo i
zaštitu okoliša
Trg kralja Petra
Krešimira IV 1,
Zagreb
HRVATSKA
AGENCIJA ZA
CIVILNO
ZRAKOPLOVSTVO
Ulica grada
Vukovara 284,
Zagreb
HRVATSKE CESTE
Sektor za razvoj i
strateško
planiranje, Odjel
za razvoj i
planiranje
Vončinina 3,
Zagreb
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski
odjel za slivove
južnoga Jadrana
Vukovarska 35,
Split
HRVATSKE ŠUME
UŠP Split
Kralja Zvonimira

SAŽETAK PRIJEDLOGA /
PRIMJEDBE / MIŠLJENJA

ODGOVOR

Javnopravno tijelo nema primjedbi.

Prima se na
znanje.

OBRAZLOŽENJE

Sastavni dio Plana trebaju biti Posebni
posebni uvjeti gradnje dostavljeni uvjeti su
od ovog tijela.
sadržani u
Prijedlogu
Plana.
Javnopravno tijelo nema primjedbi.

Prima se na
znanje.

Traži se dopuna teksta u članku 77., Prihvaća se.
stavak 2. i novi stavak 3.

Traži se dopuna teksta Odredbi za Prihvaća se.
priključke na državnu cestu i
zaštitni pojas uz cestu.

Traži se izmjena/dopuna članaka Prihvaća se.
41. i 86. Odredbi, a u svezi sustava
odvodnje otpadnih voda.

Traži se "gdje god okolnosti Primjedba
dopuštaju planirati zahvate izvan se
područja visoke šume" odnosno djelomično

Zahtjev
javnopravnog tijela
respektiran je gdje
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8.

35, Split

izbjegavati prenamjenu šuma i usvaja.
šumskog zemljišta.

Mišo Vladušić
Zagrebačka 2b,
Vis

Predlaže se brisanje odredbe iz Prihvaća se.
članka 53., stavka 3. kojom je
predviđena mogućnost izgradnje
građevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti uz uvjet
da je bavljenje poljoprivredom
registrirano kao osnovna djelatnost
jer se ovu odredbu ne smatra
kvalitetnim rješenjem (budući se
OPG-ovima time otežava daljnja
poljoprivredna aktivnost).

god je bilo moguće.
Glavnina zahvata na
koje
se
odnosi
navedena primjedba
predstavlja obvezu iz
plana šireg područja
i/ili je planirana
osnovnim Planom iz
2010.
godine.
Posebno se navodi
da je dio zapuštenih
poljoprivrednih
površina
obraslih
garigom i šumom
planirano za vraćanje
prvobitnoj namjeni.

2.4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji nisu
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja

R.br. PODNOSITELJ
9.

a+u
Ante Mardešić i
Mate Acalinović
a-u@st.t-com.hr

SAŽETAK PRIJEDLOGA /
PRIMJEDBE / MIŠLJENJA

ODGOVOR

U članku 56. traži se Ne prihvaća
izmjena
uvjeta
za se.
izgradnju hotela unutar
povijesne
strukture
naselja Vis (traži se
smanjenje
najmanje
dopuštene
površine
parcele).

OBRAZLOŽENJE
Kako je i u objavi ponovne javne
rasprave određeno, a u skladu s
člankom
104. Zakona o
prostornom uređenju, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.
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10.

Aleksandra
Vidovič,
(u ime Alkemist
d.o.o.)

11.

Anka Vojković
Vladimira
Nazora 33, Vis

Predlaže
se
izmjena
odredbe iz stavka 4.,
članka 53. na način da se
omogući
gradnja
građevine
u
funkciji
obavljanja poljoprivredne
djelatnosti na način da
80%
od
ukupne
minimalne površine od 3
ha mora biti jedinstvena
prostorna cjelina dok
ostatak poljoprivrednog
zemljišta
može
biti
udaljen od te površine
maksimalno 100 m te da
se građevinu može graditi
isključivo na većem dijelu.
Predlaže se da č.z. 3426/1
i 3434/4 budu označene
kao područje moguće
izgradnje u funkciji
obavljanja poljoprivredne
djelatnosti.

Ne prihvaća Prijedlogom Plana izloženom na
se.
ponovnoj javnoj raspravi je
propisano da zemljište od 3 ha
mora
činiti
jedinstvenu
prostornu cjelinu uz izuzetak
slučaja kada preko zemljišta
prolazi
put.
U
pogledu
navedenog citirana su mišljenja
Ministarstva graditeljstva i
prostornoga uređenja koja se
odnose na predmetnu zakonsku
odredbu.

Ne prihvaća Česticu 3434/4 nije moguće
se.
uvrstiti u „područje moguće
izgradnje
stambenih
i
gospodarskih
građevina
u
funkciji
obavljanja
poljoprivredne
djelatnosti“
budući da u tom pogledu
prijedlog prostornog plana nije
mijenjan u odnosu na prvi
prijedlog (u objavi ponovne
javne rasprave bilo je određeno,
a u skladu s člankom 104.
Zakona o prostornom uređenju,
da se mišljenja, prijedlozi i
primjedbe
na
izmijenjen
prijedlog prostornog plana
mogu podnositi samo u vezi s
dijelovima
prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni).
Izmjena kojom je u Prijedlogu za
ponovnu
javnu
raspravu
„područje moguće izgradnje
stambenih
i
gospodarskih
građevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne
djelatnosti“
umanjeno u dijelu unutar kojeg
se nalazi i čestica 3426/1 je
napravljena
temeljem
prihvaćene primjedbe iz prve
javne rasprave kojom se tražilo
da
se
vrijedni
dijelovi
poljoprivrednih površina izuzmu
iz gradnje. Stručni izrađivač
Plana je stava da je zahtjev iz
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12.

Denis Perić
Vukovo 5,
Rukavac, Vis

Traži se da se čestice
2483/4, 2483/13 i 2483/3
uvrste u građevinsko
područje.

13.

Domina
Borozan
Batuda 11,
Komiža

14.

Matko Vojković
Vladimira
Nazora 33, Vis

Čestice zemlje 10680/3,
10680/4, 10719, 10720,
10721, 10723, 10725,
10726, 10728, 10729,
10730 i česticu zgrade
1343 na području
Dračevo polje označiti
kao područje moguće
izgradnje građevina u
funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti
obzirom da se radi o
zemljištu koje je do
nedavno bilo zasađeno
vinovom lozom, a sada
djelomično maslinama i
da graniče sa parcelama
na kojima je izgradnja
moguća.
Primjedba 1:
Predlaže se za čestice
388/2, 2291, 2297/2,
2297/3 i dio 2306 da
budu označene kao

prve javne rasprave za zaštitu
polja utemeljen te se prijedlog
ne prihvaća.
Osim navedenog napomijemo
da predmetne čestice čine
površinu od cca 0,5 ha koja nije
dostatna
za
mogućnost
izgradnje građevina u funkciji
obavljanja
poljoprivredne
djelatnosti.
Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
se.
rasprave određeno, a u skladu s
člankom
104. Zakona o
prostornom uređenju, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti uz napomenu
da se čestica 2483/4 te veći dio
čestice 2483/13 već nalaze
unutar granica građevinskog
područja.
Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
se.
rasprave određeno, a u skladu s
člankom
104. Zakona o
prostornom uređenju, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.

Djelomično Prihvaća se uvrštenje u područje
se prihvaća. moguće izgradnje građevina u
funkciji
obavljanja
poljoprivredne djelatnosti dio
površine predmetnih čestica
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područje moguće
izgradnje građevina u
funkciji obavljanja
poljoprivredne
djelatnosti.
Primjedba 2:
Predlaže se za čestice
8901, 8902, 8903,
7909/7, 8713/1 i 8713/2
da budu označene kao
područje moguće
izgradnje građevina u
funkciji obavljanja
poljoprivredne
djelatnosti.

Primjedba 3:
Predlaže se izmjena
članka 53., točka 15.
Prostornog plana tako da
glasi: omogućava se
rekonstrukcija postojećih
građevina izvan
građevinskog područja
tako da s postojećim ne
prelazi ukupno 80m2
bruto razvijene površine.

15.

Ozren Vojković
Uvala Milna 3,
Vis

Građevinske objekte na
č.z. 2118 te dijelom na
č.z. 2845/3, 12361/1,
2846, 12361/2, 2845/1 i
3642/1 izdvojiti iz T1 zone
Milna kako to „dirigira“
ograda oko navedenih
objekata te omogućiti
stvaranje građevinske
čestice.

prema Prijedlogu plana na prvoj
javnoj raspravi.

Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
se.
rasprave određeno, a u skladu s
člankom
104. Zakona o
prostornom uređenju, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.
Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
se.
rasprave određeno, a u skladu s
člankom
104. Zakona o
prostornom uređenju, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.
Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
se.
rasprave određeno, a u skladu s
člankom
104. Zakona o
prostornom uređenju, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.
Napominje se da će se UPU-om,
čija je obaveza donošenja
propisana za ovu namjenu,
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16.

Imoki d.o.o.
Put Sv. Ižidora
86, Split

17.

Vesna Šurjak
Ak. L. Šabana 3,
42240 Ivanec

utvrditi i uvjeti za rekonstrukciju
postojećih objekata.
Traži se preispitivanje Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
odluke
za
prijašnje se.
rasprave određeno, a u skladu s
prijedloge te da se
člankom
104. Zakona o
omogući
izgradnja
prostornom uređenju, mišljenja,
objekta
u
funkciji
prijedlozi i primjedbe na
poljoprivredne
izmijenjen prijedlog prostornog
proizvodnje
na
k.č.
plana mogu se podnositi samo u
5318/1 i 3943/9.
vezi s dijelovima prijedloga
prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog
izmijenjeni. Budući da se
predmetni prijedlog ne odnosi
na izmjenu nastalu nakon prve
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.
Traži
se
izmjena Ne prihvaća Kako je i u objavi ponovne javne
građevinskog područja na se.
rasprave određeno, a u skladu s
način da se prema
člankom
104. Zakona o
dostavljenoj skici k.č.
prostornom uređenju, mišljenja,
2446 (koja je uvrštena u
prijedlozi i primjedbe na
građevinsko područje) te
izmijenjen prijedlog prostornog
plana mogu se podnositi samo u
dio k.č 2435/7 ispod ceste
vezi s dijelovima prijedloga
isključe iz građevinskog
prostornog plana koji su u
područja te zamijene
dijelom parcele 2435/7
odnosu na prvi prijedlog
iznad ceste, u površini od
izmijenjeni. Budući da se
2
2500 – 3000 m , koji bi
predmetni prijedlog ne odnosi
postao dio građevinskog
na izmjenu nastalu nakon prve
područja.
javne rasprave zahtjevu nije
moguće udovoljiti.
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