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1.

UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) i Zaključka
gradonačelnika Grada Omiša (klasa: 350-01/14-01/30, Urbroj:2155/01-02-16-34 od 14. rujna
2016. godine) nositelj izrade (Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje
prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša) provodi ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I).
Objava ponovne javne rasprave
Javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I) trajao je od
26. rujna 2016. godine do 05. listopada 2016. godine, svakim radnim danom od 8:00 do
14:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje
prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.
Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
održano je 27. rujna 2016. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama tzv. Ilirskog
sjemeništa na Priku.
U roku određenom u objavi ponovne javne rasprava nadležna tijela i tijela područne
(regionalne) samouprave nisu dostavila pismena očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta (I) pa se smatra da nemaju primjedbe.
Građani i udruge su sudjelovali u ponovnoj javnoj raspravi na način:
- Da su imali pravo pristupa na javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Da su postavljali pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na
koja su odgovarali osobe iz članka 89. Zakona,
- Da su upisali prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja se nalazila uz
Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I),
- Da su uputili nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u
objavi o ponovnoj javnoj raspravi.
Ukupno je zaprimljeno 2 pisana prijedloga i primjedbi dostavljenih u roku određenom u objavi
ponovne javne rasprave, te 5 prijedloga iz knjige primjedbi.
SPISAK PRIMJEDBI

A/ pisano mišljenje, prijedlozi i primjedbe dostavljeni u roku određenom u objavi
ponovne javne rasprave
1. Marija Ljevak ž. Zdenka – Petrečićev trg 2a, Zagreb
2. Stipe Kovačić – Zavode 14, Čelina, Stanići.

B/ prijedlozi i primjedbe iz knjige primjedbi
1.
2.
3.
4.

Mijo Šaban, Fošal 4, 21310 Omiš
Mia Šimić Buljević, Fra Stjepana Vrlića 37. 21310 Omiš
Kažimir Tomasović dr.med.vet. Nemira III/3, 21310 Omiš
Mate Sovulj, Grad Omiš Vlastiti pogon, Četvrt Žarka Dražojevića 1a
21310 Omiš
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C/ mišljenja, prijedlozi i primjedbe izneseni na javnom izlaganju (Zapisnik s javnog
izlaganja od 02. rujna 2015. god)
1. Viktor Pirović, u funkciji predsjednika jedriličarskog kluba Omiš, Drage Ivaniševića 1,
21310 Omiš
2. Tino Mrčelić, predstavnik tvrtke SUB-MERUS d.o.o., Četvrt Ribnjaka 13, 21310 Omiš

D/ očitovanja javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o provođenju
ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Punta (I)
1. HEP ODS d.o.o. ELEKTRODALMACIJA SPLIT, Služba za razvoj i investicije , Odjel
za razvoj i pristup mreži, Poljička cesta 73, 21000 Split
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (prethodno mišljenje da je predmetni plan usklađen
s ranije dostavljenim uvjetima zaštite)
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2. ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA (I)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/14-01/30
Urbroj: 2155-01-02-16-34
Omiš, 14. rujna 2016.
Temeljem članka 95. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13) i
članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.4/09, 9/10, 2/13 i 10/13),
Gradonačelnik Grada Omiša, dana 14. rujna 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
(„Službeni glasnik Grada Omiša“ broj 13/10, 8/11.-ispravak) za ponovnu javnu
raspravu.
2. O Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I) provesti će se
ponovna javna rasprava koja će trajati od 26. rujna 2016 – 05. listopada 2016. godine.
3. Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Punta (I) biti će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za komunalno
stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša svakog radnog
dana u vremenu od 8,00 – 14,00 sati tijekom trajanja ponovne javne rasprave.
4. Javno izlaganje održati će se 27. rujna 2016. godine sa početkom u 10.00 sati u
prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku.
5. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu prijedloge i primjedbe upisati u knjigu
primjedbi te ih mogu nositelju izrade dostaviti na protokol Grada Omiša ili putem
pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš najkasnije do 05.
listopada 2016. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
6. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i
zaštitu okoliša Grada Omiša za objavljivanje ponovne javne rasprave o Prijedlogu
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I) u dnevnom tisku i na web
stranicama Grada Omiša.
GRADONAČELNIK:
dr.sc. Ivan Kovačić v.r.
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3. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI PREMA
POSEBNOJ OBAVIJESTI

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno
stambenu djelatnost, uređenje
prostora i zaštitu okoliša
Klasa: 350-01/14-01/30
Urbroj: 2155-01-05-16-36
Omiš, 16.rujna 2016.
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarstveni Odjel za
vodno područje dalmatinskih
slivova, Odjel razvoja
Vukovarska 35, 21 000 Split
Predmet: Posebna obavijest o provođenju ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta – dostavlja se.
Vezano za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta obavještavamo Vas
da će ponovna javna rasprava odnosno javni uvid trajati od 26.rujna 2016. – 05. listopada
2016. godine, a javno izlaganje će se održati 27.rujna 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama
tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku u Omišu.
Za sve eventualne informacije možete se obratiti na kontakt:
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i uređenje prostora Grada Omiša
Kristina Vukasović, Email: kristina.vukasovic1@gmail.com, tel:021/755-195
Sa poštovanjem,
PRIVREMENA PROČELNICA
Zora Lelas Ković dipl.oec.v.r.

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 1, 21000 Split
3. MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
4. MINISTARSTVO POMORSTVA,
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PROMETA I INFRASTRUKTURE
Lučka kapetanija Split,
Obala Lazareta 1, p.p. 317, 21000 Split
5. MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
Lučka kapetanija Split - Ispostava Omiš,
Fošal 13, 21310 Omiš
6. HEP ODS d.o.o.Elektrodalmacija Split,
Pogon Omiš Vrisovci bb, 21 310 Omiš
7. Mjesni odbor Punta-Stari grad
Jurja Šubića 8, 21310 Omiš
8. Arhiva – ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno
stambenu djelatnost, uređenje
prostora i zaštitu okoliša
Klasa: 350-01/14-01/30
Urbroj: 2155-01-05-16-36
Omiš, 16.rujna 2016.
HEP ODS d.o.o.
Elektrodalmacija Split,
Poljička cesta 73, 21000, Split
Predmet: Posebna obavijest o provođenju ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta – dostavlja se.
Vezano za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta obavještavamo Vas
da će ponovna javna rasprava odnosno javni uvid trajati od 26.rujna 2016. – 05. listopada
2016. godine, a javno izlaganje će se održati 27.rujna 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama
tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku u Omišu.
Za sve eventualne informacije možete se obratiti na kontakt:
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i uređenje prostora Grada Omiša
Kristina Vukasović, Email: kristina.vukasovic1@gmail.com, tel:021/755-195
Sa poštovanjem,
PRIVREMENA PROČELNICA
Zora Lelas Ković dipl.oec. v.r.
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4.

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Punta u dnevnom tisku („Slobodna Dalmacija“), na oglasnoj ploči Grada Omiša, na mrežnim
stranicama Grada Omiša, Zavoda za prostorno uređenje SDŽ i Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja 16. rujna 2016. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno
stambenu djelatnost, uređenje
prostora i zaštitu okoliša
Klasa:350-01/14-01/30
Urbroj: 2155/01-05-16-35
Omiš, 15. rujna 2016.
Na temelju članka 96. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i
Zaključka gradonačelnika Grada Omiša Klasa: 350-01/14-01/30 Urbroj: 2155/01-02-16-34 od
14. rujna 2016. godine Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i
zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta
(I) („Službeni glasnik Grada Omiša“ broj 13/10, 8/11.-ispravak) trajati će od 26. rujna
2016. do 05. listopada 2016. godine.
2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I) biti će izložen na javni uvid u prostorijama
Upravnog odjela za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša
Grada Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića bb, Omiš, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.
3. U vrijeme trajanja ponovne javne rasprave održati će se javno izlaganje dana 27. rujna
2016. sa početkom u 10.00 sati u prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku.
4. U tijeku ponovne javne rasprave, a najkasnije do 05. listopada 2016. fizičke i pravne osobe
mogu podnositi pismene primjedbe i to u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na javnom
uvidu u prostorijama Grada Omiša ili pismenim podneskom Upravnom odjelu za
komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.

PRIVREMENA PROČELNICA:
Zora Lelas-Ković dipl.oec.v.r.

15

5.

ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KOMIŠ
Upravni odjel za komunalno
stambenu djelatnost, uređenje
prostora i zaštitu okoliša

ZAPISNIK
dana 27. rujna 2016. godine u 10,00 sati u dvorani „ Ilirskog sjemeništa“ u Omišu
uz prisutnost 11 osoba započelo je :

JAVNO IZLAGANJE
Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA (I)
Nositelj izrade:

GRAD OMIŠ
Zora Lelas-Ković, dipl. oec.
Mijo Šaban, moderator
Kristina Vukasović - zapisničar

Stručni izrađivač:

URBOS d.o.o. Split
Biro za prostorno planiranje,urbanizam i zaštitu okoliša
direktor: Gordana Radman
RADNI TIM
Gordana Radman,dipl.ing.arh. odgovorni voditelj
Maja Madiraca,dipl.oec.
dr.sc. Zoran Radman, znanstveni suradnik
Jelena Borota,mag.ing.arh.
Larisa Bačić,dipl.ing.građ.
Ivana Bubić,univ.spec.oec.
Ana Pastuović, mag.ing.aedif.

Mijo Šaban je pozdravio sve nazočne na javnom izlaganju. Također je upoznao nazočne da se
na današnjem javnom izlaganju mogu dati primjedbe, očitovanja, mišljenja i prijedlozi na
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I). Svatko tko se javi za
iznošenje primjedbe treba se predstaviti imenom i prezimenom te adresom stanovanja da
bi mogao dobiti pismeni odgovor u slučaju neusvajanja ili djelomičnog usvajanja primjedbe.
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
trajati će do 05. listopada 2016. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave tekstualni
i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I) biti će
izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za komunalno stambenu djelatnost,
uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića bb, Omiš, svakog
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radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, te na web stranici Grada Omiša. Mogu se podnositi
pismene primjedbe i to u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na javnom uvidu u prostorijama
Grada Omiša ili pismenim podneskom Upravnom odjelu za komunalno stambenu djelatnost,
uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša najkasnije do 05. listopada 2016. Izrađivač
ovog plana je Urbos d.o.o. Split, a voditelj tima je Gordana Radman,dipl.ing.arh.
Gordana Radman je pozdravila sve nazočne u ime tvrtke Urbos koji je izradio Prijedlog
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I) za ponovnu javnu raspravu.
Prijedlog plana je već bio na javnoj raspravi, ali zbog izmjene Odluke o izradi potrebno je bilo
provesti ponovnu javnu raspravu, posebno na sadržaj uređene plaže.
Gordana Radman je sve prisutne upoznala (uz projiciranje grafičkih prikaza na platnu) sa
detaljima vezanim za Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I):
RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
Usklađenje s Prostornim planom uređenja grada Omiša („Službeni glasnik
Grada Omiša“ broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15 i 15/15.),
Promjena broja, položaja i uvjeta uređenja plažnih građevina,
Preispitivanje i definiranje površina za zaštitu i oblikovanje plaže,
Promjena uvjeta uređenja javnog parka na način da se zadrži (privremeno)
postojeće istezalište manjih plovila na ušću Cetine (sportska namjena), te
dopusti privremeno korištenje za potrebe centra za sportove na moru,
Promjena uvjeta i načina gradnje građevine mješovite namjene uz Fošal,
Planiranje nove trase kabela elektroenergetske mreže 10(29) kV od planirane
nove trafostanice u Parku hrvatskih branitelja do postojećeg kabela na
sjevernoj strani ulice Fošal.
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Punta (I), izrađene su po URBOS-u d.o.o.
Split, a sadrže uvezane tekstualne i grafičke dijelove:
A

Tekstualni dio
Odredbe za provođenje

B.
0.
1.

Grafički dio:
Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje
Orijentacijski oblik i veličina građevnih čestica

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
3.
4.
4.1
C
1.
2.
3.
4.
5.

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

Obvezni prilozi
Obrazloženje Izmjena i dopuna urbanističkog plana
Zahtjevi i mišljenja iz članka 90.,107. I 108. Zakona o prostornom uređenju
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana
Sažetak za javnost
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CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU PUNTA
ODNOSE SE NA:
Izvršene su Izmjene i dopune u grafičkom dijelu i u tekstualnom dijelu - odredbama za
provođenje. Ciljevi Izmjena i dopuna odnose se na:
- usklađenje Urbanističkog plana s Prostornim planom uređenja grada Omiša, posebno u
pogledu rješenja ugostiteljsko turističke zone na Punti na način da se odvoji ugostiteljsko
turistička zona od zone poslovne namjene unutar koje su mogući i odgovarajućim turistički
sadržaji te ostala usklađenja unutar područja obuhvata Urbanističkog plana Punta,
- redefiniranje uvjeta gradnje i odredbi za provođenje radi omogućavanja uređenja plaže s
pratećim sadržajima,
- proširenje površine za zaštitu i oblikovanje plaže, radi gradnje i uređenje objekata za zaštitu
plaže
- uređenje zelene površine na ušću uz uvažavanje današnjeg korištenja dijela toga prostora
sukladno mogućnostima razvoja, te da se dopusti privremeno korištenje za istezališta i
potrebe centra za sportove na moru,
- redefiniranje uvjeta rekonstrukcija građevine mješovite namjene uz Fošal (građevna čestica
oznake 21),
- planiranje nove trase kabela elektroenergetske mreže 10(29) kV od planirane nove
trafostanice u Parku hrvatskih branitelja do postojećeg kabela na sjevernoj strani ulice Fošal
i uz manju izmjenu položaja nove trafostanice koja se planira kao nadzemna,
- sve promjene trebaju omogućiti kvalitetniji prostorni razvoj područja na načelima održivog
razvoja.
Nakon što je Gordana Radman,dipl.ing.arh. završila s javnim izlaganjem Mijo Šaban je dao
riječ nazočnima da svojim mišljenjima, prijedlozima i sugestijama pomognu da se Izmjene i
dopune Urbanističkog plana uređenja Punta naprave na zadovoljstvo svih građana.
VIKTOR PIROVIĆ – u funkciji predsjednika jedriličarskog kluba Omiš,
Drage Ivaniševića 1, 21310 Omiš
PITANJE: U odnosu na prijašnji Prijedlog plana, objekt za sportove na vodi je dislociran i
smanjen, a činjenica je da se širi broj krugova koji se bave tim djelatnostima. Pretpostavljam
da odredba koje čini istezalište odnosno ovaj objekt privremenog karaktera je alternativna
pozicija koja će biti trajna s druge strane rijeke, odnosno ako se istezalište premjesti, koja bi
bila alternativna lokacija za objekt za sportove na vodi? Postoji puno planova za izgradnju tih
objekata , a ako je on privremenog karaktera, teško je to kvalitetno isplanirati, a ulaganje je
značajno. S obzirom da su krugovi, odnosno udruge i pravne osobe, koji se bave tim
djelatnostima različitog pravnog statusa, dali je moguće da se već sada ovim prijedlogom
planira ovaj objekta kao izgradnja više manjih objekata koji su neovisni? Naime, u jednu
građevinu je teško uključiti više udruga različitog pravnog statusa s obzirom na način
koncesije, pa u slučaju mogućnosti podjele na više manjih objekata, svaka bi udruga ili pravna
osoba mogla tražiti koncesiju za sebe.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Grad Omiš štiti ovaj prostor jer je Punta od osobite važnosti za ovaj grad po
pitanju njenog značaja i položaja. Sportski sadržaji su planirani kao privremeni, a za njih grad
treba pronaći odgovarajuću lokaciju. Dali će mogući položaj budućeg istezališta biti s druge
strane rijeke ili na nekoj drugoj lokaciji, u ovom trenutku nije poznato, ali je izvan obuhvata
predmetnog plana. Grad Omiš treba ponuditi neku odgovarajuću lokaciju za više sportskih
klubova koji su također od posebnog značaja za grad Omiš.
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VIKTOR PIROVIĆ – u funkciji predsjednika jedriličarskog kluba Omiš,
Drage Ivaniševića 1, 21310 Omiš
PITANJE: Može li ovim Prijedlogom ukupna površina postojeće lokacije ostati ista ali
podijeljena u više manjih neovisnih lokacija?
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Ovaj prijedlog bi trebalo razmotriti.
TINO MRČELIĆ - predstavnik tvrtke SUB-MERUS d.o.o. (ronilački turizam),
Četvrt Ribnjaka 13, 21310 Omiš
PITANJE: Lokacija objekta za sportove na vodi je bila predmet razgovora s kolegom
Viktorom Pirovićem gdje bi jedriličarski klub nama bio partner. Kako smo mi d.o.o. ishođenje
koncesije bi nama bilo jednostavnije.
Za ronjenje bi obavezno trebao jedan dio operativne obale, odnosno dio koji je predviđen za
luku, dok drugi dio nije predviđen za luku i za vezivanje brodova. Smatram da bi obavezno
trebalo prilikom izrade markice za ronilački centar uzeti u obzir i jedan dio prostora za
vezivanje brodova. Isto tako za jedrenje je potrebna komunikaciju s vodom i s operativnom
obalom, a nikako ne može biti dislocirano.
Ako je ovo privremenog karaktera, gubi se smisao za veća ulaganja, pogotovo ako se ne zna
kako ćemo kasnije riješit privezište za naše brodove, te kako će jedriličari riješiti ponton za
svoje. Tražimo rješenje koje će nama biti dugoročnije od 5 god.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Ovo je privremeno rješenje, a nije trajna lokacija. Možda se u okviru nove luke
koja je planirana ili na lokaciji gdje je predviđena marina može osmisliti trajna lokacija. Treba
vidjeti dali se može sklopiti neki dogovor o korištenju dijela operativne obale luke otvorene
za javni promet. U svakom slučaju treba raditi na trajnom rješenju lokacije.
VIKTOR PIROVIĆ – u funkciji predsjednika jedriličarskog kluba Omiš,
Drage Ivaniševića 1, 21310 Omiš
PITANJE: Postoji li neki urbanistički razlog za uklanjanje objekta na samom jugozapadnom
rubu plaže i može li se njegova lokacija kao trajna iskoristiti? Koji je razlog da se samo ovaj
objekt na jugozapadnom rubu plaže uklonio, a svi ostali objekti su ostali u planu? Ta lokacija
bi bila idealna za potrebe našeg sadržaja.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Objekt se uklonio radi značaja Punte.
MIJO ŠABAN – Grad Omiš
ODGOVOR: Objekt gosp. Kovačić nije koristio već dvije godine.
TINO MRČELIĆ - predstavnik tvrtke SUB-MERUS d.o.o. (ronilački turizam),
Četvrt Ribnjaka 13, 21310 Omiš
PITANJE: Dali je moguće ishoditi koncesijsko odobrenje na privremenoj lokaciji objekta?
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: To nije predmet plana, već se regulira posebnim propisima koje izdaje županija
SDŽ.
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TINO MRČELIĆ - predstavnik tvrtke SUB-MERUS d.o.o. (ronilački turizam),
Četvrt Ribnjaka 13, 21310 Omiš
PITANJE: Možemo li zatražiti koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru, ako se odlučimo
angažirati na ovom projektu?
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Temeljem plana možete zatražiti koncesijsko odobrenje, ali plan sam ne regulira
postupak koncesije. To je regulirano posebnim propisima.
MIJO ŠABAN – Grad Omiš
ZAKLJUČAK: Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ponovnoj javnoj raspravi. Na sva
pitanja koja nisu odgovorena, odgovor će biti dostavljen pismenim putem.
ZAPISNIČAR:
Kristina Vukasović v.r.

PRIVREMENA PROČELNICA:
Zora Lelas Ković, dipl.oec. v.r.
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6.

POPIS SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA,
PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
PUNTA (I) PRIHVAĆENI
1. HEP ODS doo ELEKTRODALMACIJA SPLIT, Služba za razvoj i investicije , Odjel
za razvoj i pristup mreži, Poljička cesta 73, 21000 Split
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (prethodno mišljenje da je predmetni plan usklađen
s ranije dostavljenim uvjetima zaštite)
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7.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ
RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA
1. MARIJA LJEVAK, Petrečićev trg 2a, 10000 Zagreb
Obrazloženje:
Primjedba se djelomično prihvaća
Površina građevne čestice oznake M1-21 iznosi 320 m2 i prikazana u na
kartografskom prikazu broj 4.1 „Orijentacijski oblik i veličina građevnih čestica“ u
mjerilu 1:1000.
Visina osnovne postojeće zgrade koja se nadograđuje iznosi P+2+Pk prema ulicu
Fošal a prizemna postojeća dogradnja prema ulici Fošal se može nadograditi do
visine P+1 s otvorima na prizemlju i katu a sve u skladu s posebnim uvjetima
nadležne službe zaštite spomenika kulture. Nije dopušteno rušenje niti zamjenska
gradnja prizemne etaže osnovne građevine.
Visina sjeverozapadnog dograđenog dijela građevine prema javnoj i društvenoj
namjeni, odnosno uređenom (zelenom) dijelu građevne čestice škole iznosi najviše
P+4, odnosno najviše 15,7 m. Visina dograđenog dijela se mjeri od najniže kote
uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Dopušta se gradnja lift
kućice na krovnoj terasi dograđenog dijela zgrade
Zadržava se propisana udaljenost dograđenog dijela građevine na građevnoj čestici
oznake M1-21 od zgrade na građevnoj čestici oznake M1-22 i iznosi najmanje 3,0 m. Na
pročelju prema građevnoj čestici oznake M1-22 mogu se postavljati otvori na udaljenosti
najmanje 4,5 m a lođa na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne građevine oznake
M1-22.
Na pročelju prema građevnoj čestici oznake M1-20 mogu se postavljati otvori, bez
vanjskih sjenila (škure, grilje ili sl.) u prizemnom dijelu dogradnje. Na ostalim etažama
toga pročelja dogradnje otvori se mogu postavljati na udaljenost najmanje 1,5 m od
granice građevne čestice;
Udaljenost dograđenog dijela građevine od granice građevne čestice prema javnoj i
društvenoj namjeni iznosi najmanje 1,4 m.
2. STIPE KOVAČIĆ, mag.oec., (nedostaje adresa)
Obrazloženje:
Prihvaća se primjedba o određivanju položaja plažne građevine uz obalnu šetnicu na
plaži Punte prema kartografskom prikazu. Postojeća građevina se uklanja i postavlja
nova građevina na približno istoj lokaciji u skladu s kartografskim prikazima, površine
zahvata 200 m2 i najveće površine plažne građevine 100 m2 što uključuje zatvorene i
natkrivene površine plažne građevine.
PRIMJEDBE IZ KNJIGE PRIMJEDBI:
3. MIJO ŠABAN, Fošal 4, 21310 OMIŠ
Obrazloženje:
Teren za istrčavanje pasa (ograđeni prostor za kućne ljubimce) određuje se
posebnom odlukom Grada Omiša na pogodnim površinama. Zelene površine
određene Prostornim planom uređenja grada Omiša mogu se koristiti i za tu namjenu
ukoliko se odredi takav način korištenja.
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4. MIA ŠIMIĆ BULJEVIĆ (nedostaje adresa – upisano u knjigu primjedbi)
Obrazloženje:
Teren za istrčavanje pasa (ograđeni prostor za kućne ljubimce) određuje se
posebnom odlukom Grada Omiša na pogodnim površinama. Zelene površine
određene Prostornim planom uređenja grada Omiša mogu se koristiti i za tu namjenu
ukoliko se odredi takav način korištenja.
5. KAŽIMIR TOMASOVIĆ, dr.med. (nedostaje adresa – upisano u knjigu primjedbi)
Obrazloženje:
Teren za istrčavanje pasa (ograđeni prostor za kućne ljubimce) određuje se
posebnom odlukom Grada Omiša na pogodnim površinama. Zelene površine
određene Prostornim planom uređenja grada Omiša mogu se koristiti i za tu namjenu
ukoliko se odredi takav način korištenja.
6. MATE SOVULJ (nedostaje adresa – upisano u knjigu primjedbi)
Obrazloženje:
Teren za istrčavanje pasa (ograđeni prostor za kućne ljubimce) određuje se
posebnom odlukom Grada Omiša na pogodnim površinama. Zelene površine
određene Prostornim planom uređenja grada Omiša mogu se koristiti i za tu namjenu
ukoliko se odredi takav način korištenja.
Kao privremeno rješenje omogućava se kolni pristup do istezališta te privremeno
korištenje dijela zelene površine za parkiranje vozila u skladu s kartografskim
prikazom

PRIMJEDBE IZNESENE NA JAVNOM IZLAGANJU:
7. VIKTOR PIROVIĆ – u funkciji predsjednika jedriličarskog kluba Omiš,
Drage Ivaniševića 1, 21310 Omiš
Privremena građevina na Punti za potrebe sportova na vodi se planira u dva dijela
koji se mogu zasebno realizirati za potrebe udruga koje se bave sportovima na vodi.
Svaki zahvat od dva planirana dijela ima najveću površinu od po 150 m2, unutar
kojega je moguća gradnja građevine površine od najviše 100 m2 a što uključuje
zatvorene i natkrivene površine građevine. Dakle ukupna površina oba zahvata iznosi
300 m2 a najveća površina građevina iznosi 200 m2.
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8.

POPIS SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA,
PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
PUNTA (I) NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM O
PROSTORNOM UREĐENJU
U Knjizi primjedbi koja je bila izložena uz Prijedlog izmjena i dopuna UPU Punta
upisana je druga primjedba koja se odnosi na nužnost osiguranja prostora za
istrčavanje pasa ali s nečitkim potpisom i bez adrese podnositelja primjedbe.
Nije bilo mišljenja, prijedloga i primjedbi koji su podneseni suprotno odredbama Zakona
o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.)
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PRESLIK KNJIGE PRIMJEDBI I PISANIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI
SUDIONIKA PONOVNE JAVNE RASPRAVE UPUĆENIH NOSITELJU IZRADE

9.

Prijedlozi i primjedbe iz knjige primjedbi
1.
2.
3.
4.

Mijo Šaban, Fošal 4, 21310 Omiš
Mia Šimić Buljević, (nedostaje adresa – upisano u knjigu primjedbi)
Kažimir Tomasović, (nedostaje adresa – upisano u knjigu primjedbi)
Mate Sovulj, (nedostaje adresa – upisano u knjigu primjedbi)
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Pisano mišljenje, prijedlozi i primjedbe dostavljeni u roku određenom u objavi
ponovne javne rasprave
1. Marija Ljevak
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2. Stipe Kovačić, Zavode 14, Čelina Stanići.

31

32

Očitovanja javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o
provođenju ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Punta (I)
1.

HEP ODS d.o.o. ELEKTRODALMACIJA SPLIT
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2.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode
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