IZVJEŠĆE
O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA CRES
GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA NA7 I POVRŠINA IZDVOJENIH NAMJENA

( javna rasprava održana od 09.04.2019. do 16.04.2019. godine )
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Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i
114/18) Grad Cres kao nositelj izrade i odgovorni voditelj izrade plana u postupku izrade V. Izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA7 I površina
izdvojenih namjena izradili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU

V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA CRES GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA NA7 I POVRŠINA IZDVOJENIH NAMJENA
( javna rasprava održana od 09.04.2019. do 16.04.2019. godine )
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1.

PODATCI IZ OBJAVE JAVNE RAPRAVE

1.1.

Opći podatci o tijeku javne rasprave

Gradonačelnik Grada Cresa je na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA7 i površina
izdvojenih namjena za javnu raspravu (Klasa: 350-01/18-01/6, Ur. broj: 2213/02-02-01-19-17 od
27. ožujka 2019. godine).
Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena trajala je 8 (osam) dana, a
provedena je u razdoblju od 09.04.2019. do 16.04.2019. godine.
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1.2.

Podaci iz objave javne rasprave

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i
114/18) nositelj izrade Plana objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih
namjena i to:
- u dnevnom tisku „Novi list“ dana 31.03.2019. godine
- na mrežnim stranicama Grada Cresa (www.cres.hr) 28.03.2019.godine
- na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr)
27.03.2019.godine.
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1.3. Javni uvid
Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena trajala je osam dana u
razdoblju od 09.04.2019. do 16.04.2019. godine.
Javni uvid u Prijedlog Plana bio je omogućen tijekom javne rasprave u prostorijama Grada
Cresa, Creskog statuta 15, Cres, u radno vrijeme svakog radnog dana te na mrežnim stranicama
Grada Cresa.
Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana za vrijeme javne rasprave mogla su se
iskazati na slijedeći način:
- upisivanjem u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazila izložena uz Prijedlog Plana na
mjestu javnog uvida,
- unošenjem u Zapisnik o javnom izlaganju te
- upućivanjem u pisanom obliku na adresu : Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres.
Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog V. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA7 i površina
izdvojenih namjena bio je 16. travnja 2019. godine.
Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih iskazan je tablično u tekstu. Ukupno su u
propisanom roku zaprimljena i u ovom Izvješću obrađena 3 očitovanja/mišljenja/primjedbe.

REKAPITULACIJA
očitovanja
sudionika
koji su
pozvani
posebnom
obavijesti

3

Očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe
koji nisu
razmatrani

(-)

ukupno
očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe koji
su djelomično
prihvaćeni ili
nisu prihvaćeni
(-/+) i (-)

1

1

2

0

3

33,33 %

33,33 %

66,67 %

0%

100 %

prihvaćena
očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe

djelomično
prihvaćena
očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe

Očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe
koji nisu
prihvaćeni

(+)

(-/+)

1
33,33 %

ukupno
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe

(/)

1.1. Javno izlaganje
Javno izlaganje o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena bilo je održano 15. travnja 2019.
godine s početkom u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Cresa, Creskog statuta 15, 51557 Cres.
O javnom izlaganju sastavljen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća uz popis prisutnih na
javnom izlaganju.
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2.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O
JAVNOJ RASPRAVI S OČITOVANJIMA I ODGOVORIMA

Prema odredbama članka 97. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade Plana je uz objavu
Javne rasprave dostavio i posebnu pisanu obavijest (Klasa: 350-01/18-1/2, Ur. broj: 2213/02-03-0119-18 od 02.travnja 2019.) slijedećim sudionicima:
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13

14

Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

III.

PISANA OČITOVANJA SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI DOSTAVLJENA NOSITELJU IZRADE PLANA

1

Broj: 511-09-21/1184/419/13-2009. DR
od 04.04.2019.

2

Klasa: 612-08/1810/0557,
Ur. broj: 532-04-0211/8-19-3
od 11.04.2019.

RH MUP PU Policijska
uprava PGŽ Rijeka,
Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova,
Rijeka
RH Ministarstvo
kulture, Uprava za
zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski
odjel u Rijeci, Rijeka

Adresa podnositelja

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

Rijeka, Žrtava fašizma 3

Traže da se ugrade mjere zaštite od požara koje su dostavili u
svojim prethodnim očitovanjima od 2009. do 2018. godine.

(+) Prihvaća se.

Rijeka, Užarska 26

Uvažavajući smjernice iz Konzervatorske podloge za UPU Cres i
Rješenja o registraciji kulturno-povijesne cjeline grada Cresa, daju
sljedeće prijedloge:
1. propisati prethodnu izradu snimka postojećeg stanja terena s
bilježenjem svih postojećih suhozidnih struktura za svaki
pojedini zahvat u prostoru te ga ugraditi u projektnu
dokumentaciju i na taj način predvidjeti maksimalno moguće
očuvanje postojećih suhozidnih struktura,

(+/-) Djelomično se prihvaća.
1. Primjedba se prihvaća.
2. Primjedba se prihvaća.
3. Primjedba se prihvaća.
4. Primjedba se prihvaća.
5. Primjedba se prihvaća.

2. propisati prethodno arheološko rekognisciranje terena za 6. Primjedba se prihvaća.
svaki pojedini zahvat te ga ugraditi u projektnu
7. Primjedba se ne prihvaća. U važećem planu za zonu „Volnik“
dokumentaciju,
nije propisan obavezni postotak zelenila, a postotak od 20% se
3. prilikom planiranja izvedbe pristupnih prometnica i ogradnih
spominje u poglavlju o uređenju čestice za višestambene
zidova potrebno je predvidjeti suhozidnu tehniku gradnje
građevine, što nije predmet ovih izmjena i dopuna.
prilikom formiranja svih ogradnih i obodnih zidova,
4. propisati da se arhitektura nužno oblikovno i koloristički
mimikrira u prostoru te je bez obzira na standardizirane
oblikovne i kolorističke elemente pojedine tvrtke potrebno
koristiti suzdržane oblike i vizualno nenametljive boje,
odnosno boje koje su prisutne u predmetnom prostoru
(pješčana, siva i zelena). Unutar zaštićene kulturno-povijesne
cjeline nije moguća izgradnja u cijelosti tipiziranih objekata,
već se objekt prilagođava lokalnim uvjetima prostora,
oblikom, materijalima i koloritom,
5. definirati najveću dopuštenu visinu objekata koji ne smiju
dominirati u vizurama na Cres s prilazne ceste – otočke
magistrale, kao niti u vizurama iz Cresa na okolni humanizirani
krajolik. U tom smislu, visina građevine (s obzirom na
depresiju terena) ne bi trebala značajnije prelaziti kotu
postojeće magistralne državne ceste. Također je nužno
definirati površine predviđene za hortikulturno uređenje
autohtonim zelenilom uz obje postojeće prometnice te u zoni
razgraničenja zone prema sjeveru zbog zaklanjanja buduće
arhitekture u vizurama,
6. odobrava se smještaj parkirališta unutar ili ispod zgrade, a ne
dopušta se smještaj parkirališta na krovištu zgrade,
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Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

Adresa podnositelja

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

7. maksimalno moguće povećati obavezne zelene površine. Kako
se u dosadašnjoj praksi pokazalo 20% površine predviđene za
hortikulturno uređenje ne daje zadovoljavajuće rezultate u
smislu čuvanja karaktera prostora kao humaniziranog krajolika
parceliziranog suhozidnim strukturama pa je zonu zelenila
potrebno povećati barem na 30%, a poželjno na 40%. Te
zelene zone trebaju obuhvatiti najkvalitetnije suhozide i
autohtono zelenilo koje treba čuvati u neizmijenjenom obliku,
a u cilju harmoničnog stapanja poslovne zone s okolnim
humaniziranim krajolikom gusto ispresijecanog suhozidima u
manje parcele na kojima se uglavnom uzgaja maslina.
3.

Klasa: 350-02/1901/0000147,
Urbroj: 374-23-3-19-5
od 18.04.2019.

Hrvatske vode,
Vodnogospodarski
odjel za Slivove
sjevernog Jadrana,
Rijeka

Rijeka, Đure Šporera 3

Traže da se utvrdi obaveza usklađenja cijelog Plana s važećom
vodnogospodarskom regulativom kod narednih izmjena i dopuna
plana.

(-) Ne prihvaća se.
Sukladno Odluci o izradi, predmet V. izmjena i dopuna UPU naselja
Cres – građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih
namjena nije usklađivanje s vodnogospodarskom regulativom te će
se primjedba uzeti u obzir kod slijedeće izmjene i dopune UPU-a.

Stručni izrađivač Plana:
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.

Nositelj izrade Plana:
Grad Cres
Upravni odjel za proračun i financije,
komunalni sustav i prostorno planiranje

Odgovorni voditelj izrade Plana:
Ana Brusić, mag.inž.arh.

Pročelnica:
Nada Kremenić, dipl.oec.
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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI
Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

III.

PISANA OČITOVANJA SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI DOSTAVLJENA NOSITELJU IZRADE PLANA

1

Broj: 511-09-21/1184/419/13-2009. DR
od 04.04.2019.

RH MUP PU Policijska
uprava PGŽ Rijeka,
Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova,
Rijeka

Adresa podnositelja

Rijeka, Žrtava fašizma 3

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

Traže da se ugrade mjere zaštite od požara koje su dostavili u
svojim prethodnim očitovanjima od 2009. do 2018. godine.

(+) Prihvaća se.

Stručni izrađivač Plana:
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.

Nositelj izrade Plana:
Grad Cres
Upravni odjel za proračun i financije,
komunalni sustav i prostorno planiranje

Odgovorni voditelj izrade Plana:
Ana Brusić, mag.inž.arh.

Pročelnica:
Nada Kremenić, dipl.oec.
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4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA
Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

III.

PISANA OČITOVANJA SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI DOSTAVLJENA NOSITELJU IZRADE PLANA

2

Klasa: 612-08/1810/0557,
Ur. broj: 532-04-0211/8-19-3
od 11.04.2019.

RH Ministarstvo
kulture, Uprava za
zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski
odjel u Rijeci, Rijeka

Adresa podnositelja

Rijeka, Užarska 26

Sadržaj primjedbe

Uvažavajući smjernice iz Konzervatorske podloge za UPU Cres i
Rješenja o registraciji kulturno-povijesne cjeline grada Cresa, daju
sljedeće prijedloge:
8. propisati prethodnu izradu snimka postojećeg stanja terena s
bilježenjem svih postojećih suhozidnih struktura za svaki
pojedini zahvat u prostoru te ga ugraditi u projektnu
dokumentaciju i na taj način predvidjeti maksimalno moguće
očuvanje postojećih suhozidnih struktura,

Odgovor na primjedbu

(+/-) Djelomično se prihvaća.
8. Primjedba se prihvaća.
9. Primjedba se prihvaća.
10. Primjedba se prihvaća.
11. Primjedba se prihvaća.
12. Primjedba se prihvaća.

9. propisati prethodno arheološko rekognisciranje terena za 13. Primjedba se prihvaća.
svaki pojedini zahvat te ga ugraditi u projektnu
14. Primjedba se ne prihvaća. U važećem planu za zonu „Volnik“
dokumentaciju,
nije propisan obavezni postotak zelenila, a postotak od 20%
10.prilikom planiranja izvedbe pristupnih prometnica i ogradnih
se spominje u poglavlju o uređenju čestice za višestambene
zidova potrebno je predvidjeti suhozidnu tehniku gradnje
građevine, što nije predmet ovih izmjena i dopuna.
prilikom formiranja svih ogradnih i obodnih zidova,
11.propisati da se arhitektura nužno oblikovno i koloristički
mimikrira u prostoru te je bez obzira na standardizirane
oblikovne i kolorističke elemente pojedine tvrtke potrebno
koristiti suzdržane oblike i vizualno nenametljive boje,
odnosno boje koje su prisutne u predmetnom prostoru
(pješčana, siva i zelena). Unutar zaštićene kulturno-povijesne
cjeline nije moguća izgradnja u cijelosti tipiziranih objekata,
već se objekt prilagođava lokalnim uvjetima prostora,
oblikom, materijalima i koloritom,
12.definirati najveću dopuštenu visinu objekata koji ne smiju
dominirati u vizurama na Cres s prilazne ceste – otočke
magistrale, kao niti u vizurama iz Cresa na okolni humanizirani
krajolik. U tom smislu, visina građevine (s obzirom na
depresiju terena) ne bi trebala značajnije prelaziti kotu
postojeće magistralne državne ceste. Također je nužno
definirati površine predviđene za hortikulturno uređenje
autohtonim zelenilom uz obje postojeće prometnice te u zoni
razgraničenja zone prema sjeveru zbog zaklanjanja buduće
arhitekture u vizurama,
13.odobrava se smještaj parkirališta unutar ili ispod zgrade, a ne
dopušta se smještaj parkirališta na krovištu zgrade,

18

Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

Adresa podnositelja

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

14.maksimalno moguće povećati obavezne zelene površine. Kako
se u dosadašnjoj praksi pokazalo 20% površine predviđene za
hortikulturno uređenje ne daje zadovoljavajuće rezultate u
smislu čuvanja karaktera prostora kao humaniziranog krajolika
parceliziranog suhozidnim strukturama pa je zonu zelenila
potrebno povećati barem na 30%, a poželjno na 40%. Te
zelene zone trebaju obuhvatiti najkvalitetnije suhozide i
autohtono zelenilo koje treba čuvati u neizmijenjenom obliku,
a u cilju harmoničnog stapanja poslovne zone s okolnim
humaniziranim krajolikom gusto ispresijecanog suhozidima u
manje parcele na kojima se uglavnom uzgaja maslina.
3.

Klasa: 350-02/1901/0000147,
Urbroj: 374-23-3-19-5
od 18.04.2019.

Hrvatske vode,
Vodnogospodarski
odjel za Slivove
sjevernog Jadrana,
Rijeka

Rijeka, Đure Šporera 3

Traže da se utvrdi obaveza usklađenja cijelog Plana s važećom
vodnogospodarskom regulativom kod narednih izmjena i dopuna
plana.

(-) Ne prihvaća se.
Sukladno Odluci o izradi, predmet V. izmjena i dopuna UPU
naselja Cres – građevinskih područja naselja NA 7 i površina
izdvojenih namjena nije usklađivanje s vodnogospodarskom
regulativom te će se primjedba uzeti u obzir kod slijedeće
izmjene i dopune UPU-a.

Stručni izrađivač Plana:
Urbanistički studio Rijeka d.o.o.

Nositelj izrade Plana:
Grad Cres
Upravni odjel za proračun i financije,
komunalni sustav i prostorno planiranje

Odgovorni voditelj izrade Plana:
Ana Brusić, mag.inž.arh.

Pročelnica:
Nada Kremenić, dipl.oec.
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5.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I
PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM

U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga
propisanih Zakonom.
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6.

PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI

6.1.

Dokumenti javne rasprave

6.1.1 Zapisnik s javnog izlaganja

21

6.1.2

Popis prisutnih na javnom izlaganju

22

6.1.3

Knjiga primjedbi i prijedloga
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6.2. Popis i preslike očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana
1.

RH MUP - PU PGŽ Rijeka,
Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova

Rijeka, Žrtava fašizma 3

2.

Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne
baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci
HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernog Jadrana

Rijeka, Užarska 26

3.

Rijeka, Đure Šporera 3
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Klasa:2213/02-1673,
Ur. broj: 511-19-1
od 15.04.2019.
Klasa:2213/02-1739,
Ur. broj: 532-19
od 18.04.2019.
Klasa:2213/02-1792,
Ur. broj: 374-19
od 24.04.2019.
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6.3. Popis i preslike primjedbi sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana zaprimljeni
Nije zaprimljeno niti jedno mišljenje, prijedlog i primjedba ostalih sudionika u javnoj raspravi.
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