Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 153/13, 65/17 i 114/18.) i odredbe članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik
Općine Šolta“, broj 01/18 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 31. sjednici održanoj
23. siječnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke u izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Grohote-Rogač III (Službeni glasnik općine Šolta br. 9/19)
Članak 1.
(1) U članku 3. stavku 2. („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 9/19) iza točke 13. dodaje se
nova točka 14. koja glasi:
„Proširenje obuhvata UPU-a za 3,6 ha, odnosno za 3,2% ukupnog obuhvata sukladno
važećem PPUO Šolta.“
Članak 2.
(1) U članku 5. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:
„ Urbanističkim planom uređenja Grohote Rogač nije obuhvaćen dio građevinskog
područja na predjelu današnje zdravstvene stanice i na predjelu Brdo, u međuvremenu je
došlo i do manjih korekcija granica građevinskog područja. Stoga je obuhvat predmetnog
UPU-a potrebno uskladiti sa granicama GPN Grohote-Rogač. Za predjel Boćac određena
je također obveza izrade UPU-a, međutim racionalnije je ovim UPU-a obuhvatiti
predmetno područje kao i radi sagledavanja cjeline GPN Grohote-Rogač.“
Članak 3.
(1) U članku 6. u stavku 1. na kraju dodaje se nova točka 14. koja glasi:
„ Obuhvat UPU-a u ovim izmjenama proširiti na građevinsko područje kod zdravstvene
stanice, na predjelu Brda i za predjel Bočac za cca. 3,6 ha (što je 3,2% ukupnog
obuhvata).“
Članak 4.
(1) U smislu članka 90. Zakona javnopravnom tijelima određenim posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) dostavljen je Odluka o
izradi i isti su dali svoje zahtjeve, pa nema potrebe za ovo proširenje obuhvata tražiti nova
očitovanja i zahtjeve. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja
Izmjena i dopuna plana.
Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine
Šolta.
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