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UVOD I RAZLOZI ODRŽAVANJA PONOVNOG JAVNOG UVIDA U POSTUPKU IZRADE II. ID PPUO POSTIRA

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) započela je
temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br.
5/17.).
Temeljni plan izrađen je 2008. godine, a I. Izmjene i dopune donesene su početkom 2016. godine. U međuvremenu je
došlo do Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) te nekih drugih zakona i propisa koji imaju
utjecaja na odredbe za provođenje i/ili kartografskio dio plana. Također, izrađena je i usvojena Prometna studija
nerazvrstanih cesta na području Općine Postira.
Najznačajnije promjene u odnosu na važeći plan, u ovom Prijedlogu plana su: izmjena dijela Odredbi za provođenje
za koje se ukazala potreba tijekom provedbe Plana, a koje se prvenstveno odnose na zahvate izvan građevinskih područja;
izmjena kartografskog dijela Plana u dijelu koji se odnosi na površine za razvoj i uređenje OPG-a, a prema tumačenju
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja; rješavanje pristiglih zahtjeva fizičkih i pravnih osoba te javnopravnih tijela, a
sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije; prijenos
kartografskog dijela PPUO Postira na nove podloge (katastar i DTK 25) u HTRS96 koordinatnom sustavu s potrebnim
usklađenjima u dijelu razilaženja starih i novih podloga, a sve u skladu s uredbom Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja prema kojoj se sve ID prostornih planova moraju raditi na kartografskim podlogama u tom sustavu; ucrtavanje
nerazvrstanih prometnica prema izrađenoj i usvojenoj Prometnoj studiji u odgovarajuće kartografske priloge.
Javna rasprava o Prijedlogu plana održana je 03.04.2018. do 10.04.2018. U tom razdoblju pristiglo 10 primjedbi,
zahtjeva i prijedloga fizičkih i pravnih osoba od kojih je 6 prihvaćeno, jedan djelomično prihvaćen, a 3 nisu prihvaćena.
Također, pristigla su i četiri očitovanja javnopravnih tijela koji su pozvani posebnom obavjesti da sudjeluju u javnoj raspravi, a
čiji su zahtjevi ugrađeni u Odredbe za provođenje. Odgovori izrađivača na primjedbe objavljeni su u sklopu Izvješća o javnoj
raspravi. Izvan predviđenog roka za dostavu očitovanja pristiglo je očitovanje Hrvatskih voda da nema primjedbi na Prijedlog
plana koje su u njihovoj nadležnosti.
Zbog prihvaćanja pristiglih zahtjeva, prvenstveno od strane Nositelja izrade, koji će imati utjecaj na vlasničke
odnose i promjenu granica građevinskog područja, održava se ponovna javna rasprava. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili
očitovanja na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga plana koji su izmijenjeni u
odnosu na Prijedlog plana izložen na prvoj javnoj raspravi. Najznačajnije izmjene su sljedeće:


dijelovi odredbi za provođenje, najvećim dijelom prema očitovanjima javnopravnih tijela (u Prijedlogu plana tekst
označen plavom bojom)





u građevinskim područjima:
o izmijenjena je granica turističkog područja TZ „Bok“
o prošireno je GPN Postira prema istoku, na zahtjev Općine Postira te fizičkih osoba s pravnim interesom na
navedenom području
o južna granica izgrađenog dijela GPN Postira sportsko-rekreacijske namjene usklađena je sa stvarnim
stanjem
ukinuto je kontaktno područje zaštite prostornim planom kod IDGPN Dol – Podgožul



ucrtani su podaci vezani za vodoopskrbu, dostavljeni od strane Vodovoda Brač
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IZVOD IZ KARTOGRAFSKOG DIJELA PLANA – KARTE 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
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