Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («NN», broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i odredbe članka 32. stavka 1. alineje 12. Statuta Grada Starog
Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09 i 3/10) Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada na XXXIV sjednici održanoj dana 2. srpnja 2012 godine d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja
trajektne luke

Članak 1.
U Odluci o izradi Urbanističkog plana ureñenja trajektne luke («Službeni glasnik
Grada Starog Grada», broj 13/11 i 14/11), u Glavi I. OPĆA ODREDBA, u čanku 1. Odluke, u
stavku 2., iza riječi «članka 170.» dodaju se riječi «i 170.a», u zagradama iza broja «4/07»
dodaje se veznik «i» i broj «8/12».
Članak 2.
U Glavi II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA, u članku 2. Odluke, u stavku
1., u zagradama iza broja «55/11» briše se zarez i veznik «i», iza broja 90/11 dodaje se veznik
«i» i broj «50/12», a u stavku 2. u zagradama iza broja «4/07» dodaje se veznik «i» i broj
«8/12».
U članku 3. Odluke, u stavku 1., alineja 1. koja glasi: «podjela područja obuhvata
Plana na posebne prostorne cjeline» briše se. Dosadašnje alineje 2. do 9. postaju alineje 1. do
8., a u dosadašnjoj alineji 9. riječi «zahvati u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih
nesreća», zamjenjuju se riječima «mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti.».
Članak 3.
U Glavi III. OBUHVAT PLANA u članku 4., Odluke, u stavku 1., u zagradama iza broja
«4/07» dodaje se veznik «i» i broj «8/12».
U članku 4. Odluke, iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:
«Ovom Odlukom, sukladno odredbi članka 78. stavka 3. Zakona o prostornom ureñenju i
gradnji («NN», broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) odreñuje se uži obuhvat Plana od obuhvata
odreñenog Prostornim planom ureñenja Grada Staroga Grada i to kako slijedi:
Uži obuhvat Plana će u cijelosti obuhvaćati zahvat Detaljnog plana ureñenja zone oko
trajektnog pristaništa u Starom Gradu («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 8/01, 1/02, 12/06
i 14/11).
Uži obuhvat Plana obuhvaćat će: kopneni prostor i pripadajući dio akvatorija trajektne luke
i benzinske postaje za opskrbu plovila na moru, putnički terminal te prometne i javne površine u
funkciji putničkog terminala i trajektne luke, motel s pristupnom kolnom prometnicom i pješačkim
putom, benzinsku postaju za opskrbu motornih vozila na kopunu, benzinsku postaju za opskrbu
plovila na moru i dio neizgrañenog grañevinskog područja prema jugu uključujući i gospodarsku zonu
– poslovnu (K) – izgrañeni i neizgrañeni dio.
Iz užeg obuhvata Plana isključuje se: prošireni dio područja prema jugoistoku do granice
obuhvata Urbanističkog plana ureñenja Račice-Vratenjica (područje označeno kao LN – luka
nautičkog turizma i područje zelenih površina (Z).».

Članak 4.
U Glavi IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA, u članku 5. Odluke, u stavku 1., iza
riječi «Plana», dodaju se riječi «u cjelini i u granicama užeg obuhvata Plana odreñenog ovom
Odlukom», a riječi «su izgrañene» zamjenjuju se riječima «izgrañene su».
Članak 5.
U Glavi VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA, u članku 7. Odluke, iza riječi
«obuhvata», briše se točka, dodaje zarez i tekst: «idejni projekt za proširenje trajektne luke i

idejno rješenje za trgovački centar u južnom dijelu zone.».
Članak 6.
U Glavi VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREðENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA
DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA, u članku 9. Odluke, u stavku 1., alineja 10. koja glasi
«Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,», zamjenjuje se
novom alinejom 10. koja glasi «Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14,
10000 Zagreb,».
Članak 7.
U Glavi IX. ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA, u članku 10. u stavku 1. u točki
1., izmeñu riječi «dostave» i «Odluke» dodaju se riječi «izmjena i dopuna».
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Starog
Grada».
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