Službeni glasnik Općine Šolta
Godina XX

Grohote, 25. svibnja 2016. godine
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13,
12/13,16/13) Općinsko vijeće Općine Šolta, na 45. sjednici održanoj dana 24.svibnja 2016.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I

Grupa građana, vlasnika zgrada u ulici Put bojca Rogač, podnijela je prigovor
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na izgradnju prometnice D 111, RogačGrohote, koji je neutemeljen i ispunjen netočnim podacima i činjenicama.
Nepobitno je da
- Općina Šolta bilježi porast stanovnika-po popisu birača iz 2015.godine upisano je 2.175
stanovnika, a sa osobama do 18 godina broji cca 2.400 stanovnika
- na otoku u sezoni boravi preko 12.000 ljudi
- na otok se u ljetnim mjesecima preveze i do 10.000 vozila mjesečno
- sav promet odvija se cestom koja i u Rogaču i u Grohotama ne zadovoljava niti s aspekta
sigurnosti (nema nogostupa i na više mjesta ne mogu se mimoići dva vozila) niti
gospodarskog rasta i razvitka otoka
- nova prometnica predviđena je Prostornim planom uređenja Općine Šolta kao i Županijskim
planom mnogo prije nego je izgrađena zgrada na adresi Put bojca 6, čiji vlasnici se žale (od
16 potpisanih 13 iz iste zgrade)
- u postupku donošenja Planova nije bilo primjedbi na predmetnu prometnicu
- investitori zgrade na adresi Put bojca 6 pri ishođenju građevinske dozvole morali su zatražiti
posebne uvjete i suglasnost Hrvatskih cesta upravo zbog izgradnje ove prometnice, što znači
da su bili upoznati sa prometnicom i prije gradnje ili kupnje apartmana
- nova prometnica dužine svega 2,7 km (a ne 12 km kako žalitelji ističu) kojom se zaobilaze
dva naseljena mjesta, rješava velike otočke prometne, a i životne probleme, omogućava
nesmetan promet ljudi i dobara, te omogućava gospodarski rast i razvitak otoka.
II
Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Šolta“ i dostavljen
Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb.
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