Službeni glasnik Općine Šolta
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Na temelju odredbe članka 105. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br.
153/13) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općine Šolta“, broj 4/13,
7/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12, 09/15 i
26/15) – V
I.
Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta -V
na temelju Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga.
II.
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Šolta -V se sastoji od dijelova kako slijedi:
A.
B.

TEKSTUALNI DIO
GRAFICKI DIO

III.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da sukladno članku 107. Zakona o
prostornom uređenju pribavi mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Splitsko
dalmatinske županije u pogledu usklađenosti s prostornim planom županije.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da sukladno članku 108. Zakona o
prostornom uređenju pribavi suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Šolta –V.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Šolta.

KLASA:350-02/16-01/05
URBROJ: 2181/03-03-16-56
Grohote, 28. listopada 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing.
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Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,
153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni
glasnik Općine Šolta“, broj 4/13, 7/13, 12/13, 16/13 i 8/16) , a nakon provedenog postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Šolta
donosi
O D L U KU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja
na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Šolta –
V
I.
Općinski načelnik Općine Šolta donio je 05. srpnja 2016. godine Odluku o započinjanju
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za za Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Šolta – V (KLASA: 350-02/16-01/05; URBROJ: 2181/0303-16-9, od 05.07.2016. – „Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 12/16), na temelju koje je
Općina Šolta, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, provela postupak ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Šolta – V (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune ).
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Šolta – V neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu
čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Razlozi za pokretanje Izmjena i dopuna su:
-

Proširenje područja za eksploataciju mineralnih sirovina (kamenoloma).
Izmjena planirane trase cestovne prometnice naselje Maslinica – turistička zona
Šipkova.
Prenamjena gospodarske zone proizvodne namjene (I2) ex.pogona „Bila boja
d.o.o.“ u zonu poslovne namjene (K1,2) sa mogućnošću smještajnih jedinica.
Korigiranje granica neizgrađenog građevinskog područja unutar granica
građevinskog područja naselja (GPN-a) Gornja Krušica bez proširenja GPN.
Preispitivanje ceste Stomorska – Gornja Krušica u dijelu spajanja GPN-a Gornja
Krušica na sustav cesta.
Prenamjena kat.čest. 2469, 2470 i 2472 iz turističke zone u naselju Nečujam u
mješovitu namjenu bez povećanja GPN-a.
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Prenamjene turističke zone u naselju T1 „Bočac“ u Rogaču iz turističkougostiteljske namjene u mješovitu namjenu unutar GPN-a.
Ispravak greške iz IV Izmjene i dopune PPUO u GPN-a Podkamenica, gdje je
izgrađena građevna čestica izostavljena iz GPN.
Korekcija odredbi za provođenje u cilju poboljšanja uvjeta gradnje i ishođenje
odgovarajućih akata za građenje, rekonstrukciju, zamjenu i prenamjenu
postojećih građevina.
Planiranje novog cestovnog spoja postojećoj cesti prema Donjoj Krušici.
Preoblikovanje građevinskog područja naselja Grohote u području zdravstvene
stanice radi lokaciji izgradnje dječjeg vratića.
Planiranje parkinga na Lokvi u Grohotama u blizini buduće tržnice.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna, su:
- Proširenje površine eksploatacijskih polja radi povećanja proizvodnje frakcija
tehničko-građevinskog kamena;
- Osiguranje povoljnije trase cestovne prometnice za povezivanje planirane
turističke zone u Šipkovoj;
- Pokretanje poduzetničke aktivnosti na prostoru bivše tvornice za preradu
plastičnih masa (ex.Bila boja) koja više ne nije u funkciji;
- Osiguranje provedivog ulaza spojne ceste Stomorska – Gornja Krušica na
građevinsko područje Gornja Krušica i realizacije mjesne prometnice unutar
građevinskog područja;
- Realizacija gradnje na kat.čest. 2469, 2470 i 2472 koje nisu privedene namjeni;
- Omogućavanje gradnje stambeno poslovnih i poslovnih građevina na neuređenom
građevinskom zemljištu na predjelu Bočac u Rogaču;
- Omogućava dovršenje nedovršenih građevina i legalizaciju građevina u
građevinskom području, te njihova prenamjena;
- Poboljšanje cestovnog povezivanja Donje Selo – Donja Krušica;
- Osiguranje dostatne građevinske površine za izgradnju dječjeg vrtića u Grohotama
i
- Osiguranje dodatnog parking prostora u Grohotama.

III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Šolta zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, koja su navedena u točci VI.
Odluke iz 1. točke I. ove Odluke.
Zaprimljena su slijedeća mišljenja:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode
(KLASA: 612-07/16-58/274, URBROJ: 517-07-2-2-16-4 – od 5. rujna 2016. godine) –
mišljenje da za planirane Izmjene i dopune ne treba provesti postupak strateške
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procjene utjecaja na okoliš te da su iste prihvatljive za ekološku mrežu,
2. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 350-02/16-01/136, URBROJ: 531M3-020201-16-2,
od 10. kolovoza 2016. godine) – mišljenje da se postupi sukladno s člankom 123. stavkom 5.
Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), iz kojega ne proizlazi potreba za
provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš.
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:
351-03/16-01/077, URBROJ: 374-24-3-16-2/SM, od 10.kolovoza 2016.) – mišljenje da
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune-a.
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (KLASA:350-02/16-01/05; URBROJ:52507/0377-16-3, od 20. srpnja 2016) – mišljenje kojim se upućuje na obraćanje nadležnom
upravnom tijelu u županiji.
Javno pravna tijela: Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Splitsko dalmatinske
županije; HEP - DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, HOPS Prijenosno područje Split; JKP „Vodovod i kanalizacija Split“; MUP - Policijska uprava
splitsko dalmatinska; Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu;
Županijska uprava za ceste - Split; Hrvatske ceste d.o.o ispostava - Split; Upravni odjel za
pomorstvo Splitsko dalmatinske županije; Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj
županiji – Služba za gospodarstvo; Lička kapetanija Split; Lučka uprava Splitsko
dalmatinske županije; Hrvatske šume, Uprava šuma - podružnica Split; Državni ured za
upravljanje državnom imovinom i Hrvatska agencija za telekomunikacije tijela nisu se
izjasnila u roku od 30 dana, time sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) smatra da prema posebnim
propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno
uvažiti u Izmjenama i dopunama, te da nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš.
IV.
Iz prethodne točke, iz mišljenja javno pravnih tijela vidljivo je da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune i da su Izmjene i dopune
prihvatljive za ekološku mrežu.
V.
Općina Šolta je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“,
br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
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VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službeni glasniku Općine
Šolta“ i internet stranicama Općine Šolta.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Nikola Cecić-Karuzić, ing.
KLASA: 350-02/16-01/05
URBROJ: 2181/03-03-16-57
Grohote, 28.10. 2016. godine

