Službeni glasnik Općine Šolta
Godina XXI I I Grohote, 04. kolovoza 2016. godine
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Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i
članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina Šolta“, broj 4/13, 7/13, 12/13,
16/13 I 8/16 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 48.sjednici održanoj 01.kolovoza 2016.
godine, donijelo je
O D L U K U o dopuni
Odluke o izradi 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)
Članak 1.
U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta (Službeni glasnik
Općine Šolta br. 11/16) u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 3. stavak 2, u točki 6, iza kat.
čest. 2470 dodaje se 2472.
Na kraju članka 3. stavka 2. dodaju se nove točke:
10. Planiranje novog cestovnog spoja postojećoj cesti prema Donjoj Krušici.
11.Preobikovanje građevinskog područja naselja Grohote u području zdravstvene stanice radi
izgradnje dječjeg vratića.
12.Planiranje parkinga na Lokvi u Grohotama u blizini buduće tržnice.
13.Uređenje pitanja postavljanja kamp kućica i montažnih građevina na izvangrađevinskom
području.
14. da se čest. zem. 231/2 k.o. Donje Selo koja je u naravi šuma uvrsti u granice građevinskog
područja naselja Maslinice kao negradiva površina za uređenje park šume.
Članak 2.
U članku 5. na kraju se dodaju novi stavci, koji glase:
(9) Od Donjeg Sela prema Donjoj Krušici planirana je cesta koja u najvećem dijelu ide po
postojećoj trasi. Radi omogućavanja jednosmjernog prometa na užem djelu ceste potrebno je
planirati poprečni spoj zapadno od postojeće trase od točke „C“ do točke „D“.
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(10)U Grohotama istočno od zdravstvene stanice u izgradnji je dječji vrtić, međutim za
njegovo dovršenje nužno je preoblikovati građevinsko područje radi formiranja potrebne
građevinske čestice.

(11) U Grohotama u samom središtu postoji potrebe uređenja parkirališta, isto je optimalno
planirati na lokaciji Lokva u blizini buduće tržnice.
(12) Učestalo se ističu zahtjevi za postavljanje kamp kućica ili drugih montažnih građevina
na izvangrađevinskom području. Obzirom da je nejasna postojeća regulacija, nužno je u
PPUO urediti pitanje postavljanja kamp kućica i montažnih građevina na izvangrađevinskom
području.
(13) čest. zem. 231/2 k.o. Donje Selo je u naravi šuma već desetljećima i ista se ne održava te
je zapuštena stoga je nužno istu uvrsti u strukturu naselja s namjerom park šume koja će se
kao takva urediti i privesti namjeni. Kao park šuma je već tretirana u UPU Maslinica.
Članak 3.
Nositelj izrade Odluku će dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine
Šolta.
KLASA: 350-02/16-01/05
URBROJ: 2181/03-01-16-18
Grohote, 01.08.2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić v.r.

______________________________________________________________

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«
broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12),
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja pokretninama i nekretninama u vlasništvu
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 17/14) i članka 30. Statuta Općine Šolta
(„Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 4/13, 7/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine
Šolta, na 48. sjednici dana 01. 08. 2016. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
Kod Trgovačkog suda u Splitu vodi se parnični postupak pod br. I P-2184/11, između
stranaka, i to Općine Šolta kao tužitelja protiv Republike Hrvatske, radi uknjižbe.
Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev, u tijeku je žalbeni postupak kod
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Visokog trgovačkog suda u Zagrebu. Navedeni postupak je u svezi sa postupkom koji se vodi
kod Općinskog suda u Splitu pod br. Po-109/11, između stranaka Azurna uvala kao tužitelj
protiv Općine Šolta. Navedena parnica je u prekidu dok se pravomoćno ne okonča parnica
pokrenuta po tužbi Azurne uvale protiv Republike Hrvatske radi utvrđenja prava vlasništva,
koja se vodi pod br. P-3017/11.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Šolta da poduzme pravne radnje vezano za okončanje
navedenih parničnih postupaka.
Ova Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 740-08/12-01/04
URBROJ: 2181/03-01-16-3
Grohote, 01. 08. 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić v.r.

