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Zagreb, 29.03.2018.
Broj: I3-195-0040/18
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost,
uređenje prostora i zaštitu okoliša
Trg Kralja Tomislava 5/I
21 310 Omiš

PREDMET:

Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Omiša
do 2020. – odgovori na primjedbe s javne rasprave

Poštovani,
Nastavno na provedenu javnu raspravu u sklopu postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš za Strategiju razvoja Grada Omiša do 2020., u nastavku dajemo odgovore na
dostavljena mišljenja, komentare i primjedbe na Stratešku studiju utjecaja na okoliš za
Strategiju razvoja Grada Omiša do 2020. Ispravljenu i dopunjenu studiju šaljemo Vam
elektronskim putem.
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,
Direktor
Domagoj Vranješ
mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.
M.P.
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Upravni odjel za gospodarstvo Grada Omiša objavio je dana 08.01.2018. poziv na Javnu
raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvija Grada Omiša do 2020. i
nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine. Za vrijeme trajanja javne
rasprave oba dokumenta bila su izložena na javnom uvidu u razdoblju od 16.01.2018. do
15.02.2018 godine. Javno izlaganje održano je 31.01.2018. godine u Ilirskom sjemeništu,
Glagoljaška 10, 21 310 Omiš.
Tijekom Javne rasprave pristigle su primjedbe i komentari na Stratešku studiju od sljedećih
tijela i osoba:
1. Klub vijećnika HDS-HSP, ponovljene primjedbe od 14. kolovoza 2017. godine
(dostavljene i u postupku određivanja sadržaja strateške studije)
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/1858/37, URBROJ: 517-07-2-2-18-4, 23.03.2018.)

Sljedeća tijela nisu imala primjedbe na Stratešku studiju:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu
(KLASA: 61208/17-01/2215, URBROJ: 532-04-02-15-111-18-4, 14.02.2018.)
2. Mjesni odbor Naklice (znak: 18003 MV/MV, 22.01.2018.)
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska (Broj: 511-1221-996/2-2018-A.J., 01.02.2018.)
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom (KLASA: 351-03/18-04/74, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2,
30.01.2018.)
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ (20.02.2018.)
6. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana (KLASA: 351-03/17-01/0000397,
URBROJ: 374-24-2-18-5, 20.02.2018.)

Navedena tijela dostavila su određene primjedbe na nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada
Omiša do 2020., od kojih je dio uvažen i Strategija je nadopunjena, no ove nadopune nisu
imale utjecaj na rezultate Strateške procjene utjecaja na okoliš.
Također, tijekom javne rasprave primjedbe su se mogle upisati i u Knjigu primjedbi. U Knjigu
primjedbi nije upisana niti jedna primjedba koja se odnosila na Stratešku studiju.
U Prilogu 1 i 2 dani su odgovori na primjedbe i komentare vezane za Stratešku studiju koji su
pristigli tijekom javne rasprave.
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PRILOG 1: Klub vijećnika HDS-HSP, ponovljene primjedbe od 14. kolovoza 2017.
godine (dostavljene i u postupku određivanja sadržaja strateške studije)

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i izmijenjeni su navedeni podaci.
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PRILOG 2: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena. Navedena aktivnost analizirana je u poglavlju 7.2. Aktivnosti za
koje se ne može isključiti mogućnost utjecaja kao i u poglavlju 9.2. Analiza mogućeg
utjecaja na ekološku mrežu. Dodana je predložena mjera ublažavanja.

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i procjena utjecaja je nadopunjena.

PRIMJEDBA:
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ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i procjena utjecaja je nadopunjena.

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i navedena mjera je dodana.

PRIMJEDBA:
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ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena, procjena utjecaja je nadopunjena i navedene mjere su dodane.

PRIMJEDBA:
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ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i analiza utjecaja je nadopunjena. Također, dodane su i navedene
mjere.

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je uvažena te je analiza utjecaja nadopunjena.
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PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i analiza utjecaja je nadopunjena. Također, dodane su i navedene
mjere.
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PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i mjera je izmijenjena.

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena, dodatni odlomak stavljen je u poglavlja 9.2. i 9.5. U poglavlje 9.3.
nije stavljen budući da se ovdje samo navode mjere ublažavanja negativnih utjecaja.

PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Studija je nadopunjena dostupnim podacima o postupcima procjene utjecaja na okoliš/ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate izgradnje/rekonstrukcije prometnica, sustava
vodoopskrbe, luke za javni promet i uređenja plaža. Kako Strategija razvoja ne planira
konkretne zahvate već daje okvir za provedbu aktivnosti na području Grada Omiša,
provedenim analizama sagledana je šira slika, odnosno mogući utjecaji provedbe pojedine
aktivnosti. U slučajevima gdje su kod pojedine aktivnosti navedeni konkretni projekti, oni su
također analizirani, ovisno o karakteristikama pojedinog projekta i dostupnosti informacija o
njemu.
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PRIMJEDBA:

ODGOVOR:
Primjedba je prihvaćena i tekst je izmijenjen.
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