IZVJEŠĆE
O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ORLEC (NA 9)
( javna rasprava održana od 16.07.2019. do 24.07.2019. godine )
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Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18 i 39/19) Grad Cres kao nositelj izrade i odgovorni voditelj izrade plana u postupku izrade
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) izradili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NASELJA ORLEC (NA 9)
( javna rasprava održana od 16.07.2019. do 24.07.2019. godine )
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1.

PODATCI IZ OBJAVE JAVNE RAPRAVE

1.1.

Opći podaci 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, 114/18 i 39/19) donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) za javnu raspravu (Klasa: 35001/18-01/2, Ur. broj: 2213/02-02-01-19-17 od 04. srpnja 2019. godine).
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9)
trajala je 8 (osam) dana, a provedena je u razdoblju od 16.07.2019. do 24.07.2019. 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,
114/18 i 39/19) nositelj izrade Plana objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) i to:
- u dnevnom tisku „Novi list“ dana 08.07.2019. godine,
- na mrežnim stranicama Grada Cresa (www.cres.hr) 05.07.2019.godine,
- na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr)
04.07.2019.godine.
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1.3.

Javni uvid

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9)
trajala je osam dana u razdoblju od 16.07.2019. do 24.07.2019. 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 Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja naselja Orlec (NA 9) bio je 24. srpnja 2019. godine.
Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih iskazan je tablično u tekstu. Ukupno je zaprimljeno i u
ovom Izvješću obrađeno 12 očitovanja/mišljenja/primjedbe.

REKAPITULACIJA
očitovanja
sudionika
koji su
pozvani
posebnom
obavijesti
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1.4.

prihvaćena
očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe

djelomično
prihvaćena
očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe

očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe
koji nisu
prihvaćeni

(+)

(-/+)

(-)

ukupno
očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe koji
su djelomično
prihvaćeni ili
nisu prihvaćeni
(-/+) i (-)
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3

3

6

0

12

50,00 %

25,00 %

25,00 %

50,00 %

0%

100 %

očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe
koji nisu
razmatrani

ukupno
mišljenja,
prijedlozi i
primjedbe

(/)

Javno izlaganje

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9)
bilo je održano 17. srpnja 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: 2213/02-03-0119-19 od 05. srpnja 2019.) slijedećim sudionicima:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od
požara I civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka,
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,
Užarska 26, Rijeka,
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Rijeci, Riva 10, Rijeka,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ – ispostava Mali Lošinj,
5. HAKOM, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
6. HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, Rijeka,
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova,
Đure Šporera 3, Rijeka,
8. Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj, Cres, Turion 20,
9. Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20,
10. Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
na pažnju predsjednika Marčela Damijanjevića.
1.
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Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

I.

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

1.

532-19-01
od 16.07.2019.

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

Rijeka, Užarska 26

2.

376-19-02
od 22.07.2019.

HAKOM, Zagreb

Zagreb, R. F.
Mihanovića 9

3.

374-19-07
od 25.07.2019.

Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za
Slivove sjevernog Jadrana,
Rijeka

Rijeka, Đure Šporera 3

4.

211-19-09
od 31.07.2019.

Rijeka, Riva 10

5.

od 06.08.2019.

RH Ministarstvo unutarnjih
poslova, Ravnateljstvo
civilne zaštite, Područni
ured civilne zaštite Rijeka,
Služba inspekcijskih
poslova, Rijeka
HEP Operator
distribucijskog sustava
d.o.o., Elektroprimorje
Rijeka, Rijeka

Adresa podnositelja

Rijeka, V. C. Emina 2

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

Potvrđuju da je prijedlog plana korektno izrađen s dobro
razrađenim odredbama koje se odnose na oblikovanje građevine
koja je predmet izmjene plana (ex društveni dom).
U svrhu dodatnog poboljšanja propisanih odredbi predlažu da se
bazen za koji je propisana korektna obveza izvedbe u boji kamena
dodatno mimikrira u prostoru organskim oblikom (ovalnim ili
kružnim) kako bi vizurama iz zraka bio sličan otočkim lokvama.
Potvrđuju da na prijedlog plana nemaju primjedbi.

(+) Prihvaća se.

Traže da se u Plan uvrsti mišljenje Službe zaštite od štetnog
djelovanja voda kako slijedi:
a) da dio područja obuhvata pripada slivu neimenovane bujice
koja utječe u more u Uvali Kraj (Uvala Slivna),
b) za cijeli obuhvat Plana prikazati način prihvata i zbrinjavanja
oborinskih voda s mjestima upuštanja u recipijent,
c) predvidjeti mjere antierozijske zaštite kod izvođenja
građevinskih i drugih zahvata u prostoru.
Izdaju mišljenje o prihvaćanju prijedloga plana.

(+) Prihvaća se.
Obrazloženje uz točku b):
Za područje u obuhvatu Plana za koje grafičkim dijelom nije
planirana oborinska kanalizacija, u tekstualnom dijelu je opisan
način zbrinjavanja oborinskih voda.
Tekstualni i grafički dio Plana zajedno čine cjelinu Plana, pa je
određena planska rješenja moguće propisati tekstualnim dijelom,
kao što je to ovdje slučaj.
(+) Prihvaća se.

Predlažu da se u odredbama za provođenje mijenja sljedeće:
a) u članku 60. u drugoj rečenici brisati riječ „Parcela“ na početku
rečenice,
b) brisati članak 61. (prijelaz na 20 kV je izvršen).

(+/-) Djelomično se prihvaća
a) Prihvaća se, uz napomenu da se riječ: „parcela“ zamjenjuje
riječju: „građevina“.
b) Ne prihvaća se.
Navedeni članak nije u sukobu s prelaskom na 20 kV.

(+) 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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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI
Redni
broj

Urudžbeni broj
zaprimanja primjedbe

Naziv/ ime i prezime
podnositelja

I.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI

6.

Bojana Vuksanović

Adresa podnositelja

II.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENI NOSITELJU IZRADE PLANA

7.

15-19-06
od 22.07.2019.

Đanino Sučić

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

Predlaže da se kod gradnje parkirališta i okretišta koriste
vodopropusne površine s prirodnim materijalima (zemlja, kamen)
kako bi Orlec ostao što više prirodna i ruralna sredina.

(+) Prihvaća se.

Predlaže:
a) da se korigiraju granice obuhvata M3 tako da ne obuhvaćaju
čestice 135/8 i 135/2
b) da se i na čestici 133/1 korigiraju granice kako bi pratile
sadašnje stanje izvedenih zgrada i prilaza i liniju prometnice.

(+) Prihvaća se.
Obrazloženje uz točku a):
Granica se korigira, a zbog izrazite neusklađenosti
katastarske i topografske podloge dodaje se opća odredba
kojom je u provedbi plana moguće čestice koje se zbog
vlasničkih ili drugih razloga ne uključe u površinu planirane
namjene, priključiti građevnim česticama u površini
kontaktne zone.

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

I.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI

8.

Mjesni odbor Orlec

Adresa podnositelja

Sadržaj primjedbe

Odgovor na primjedbu

Predlažu da dio prostora oko Doma treba urediti kao javni
parking.

(+/-) Djelomično se prihvaća.
Predmetni prostor planirat će se kao KPP9 – višenamjenska
kolnopješačka površina koja se uređuje kao pješačka površina
kojom je moguć kolni promet u posebnom režimu, minimalne
širine kolnika 3,0 m te parkirališna mjesta u pravilu uz kolne
prometnice.
(+/-) Djelomično se prihvaća.
Predmetne čestice planirat će se kao KPP9 - višenamjenska
kolnopješačka površina koja se uređuje kao pješačka površina
kojom je moguć kolni promet u posebnom režimu, minimalne
širine kolnika 3,0 m te parkirališna mjesta u pravilu uz kolne
prometnice.
Mogućnost okretišta za autobuse, vatrogasna vozila i ostala
teretna vozila već je ugrađena u prijedlog plana - u neposrednoj
blizini doma planirano je nekoliko prometnica kojima se
ostvaruje kružni promet:
- krug GMU1-OU2-GMU3-OU3
- krug GMU1-GMU3-OU2.
(-) Ne prihvaća se.
Postojeći put na koji se pozivaju ne postoji niti u jednoj službenoj
podlozi (katastar, topografski snimak, orto foto).
Za navedenu prometnicu OU3 u postupku je ishođenje lokacijske
dozvole.
(-) Ne prihvaća se.
Za navedenu prometnicu (OU3) u postupku je ishođenje
lokacijske dozvole te će se eventualne korekcije izvesti u fazi
daljnjeg projektiranja.
(-) Ne prihvaća se.
Sukladno Odluci o izradi, izmjene trasa prometnica GMU2 i OU5
nisu predmet ovih izmjena i dopuna.

II.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENI NOSITELJU IZRADE PLANA

9.

15-19-03
od 22.07.2019.

Grupa građana Orleca

Predlažu da se namjena okretišta i zelene površine Planom ne
mijenjaju jer je površina na k.č. 134/1, 134/4 i 133/2 k.o. Orlec
jedino moguće okretište za autobuse, vatrogasna vozila i ostala
teretna vozila te jedina uređena zelena površina s boćalištem.

10.

15-19-04
od 23.07.2019.

Traže da se u Izmjeni i dopuni Plana korigira trasa ceste OU3 na
način da cesta prolazi rubom njihovih parcela k.č. 129/1, 129/2,
109/1 i 109/4, k.o. Orlec.

11.

15-19-05
od 23.07.2019.

Antun Dlačić
Nedjeljko Dlačić
Agneza Mužić
Ivan Mužić
Rozaria Mužić
Nivijo Mužić

12.

15-19-08
od 23.07.2019.

Marija Mužić

Daje primjedbu na planiranu trasu prometnice GMU2 i OU5, koja
zahvaća k.č. 2121/3 k.o. Orlec, čija je suvlasnica te predlaže
pomicanje planirane prometnice.

Predlaže da se korigira trasa ceste OU3 na način da se tehnički
ispravno projektira raskrižje.

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
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6.1.2

Popis prisutnih na javnom izlaganju

20

21

6.1.3

Knjiga primjedbi i prijedloga
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6.2. Popis i preslike očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana
Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne
baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci
HAKOM – Hrvatska
regulatorna agencija za
mrežne djelatnosti

Rijeka, Užarska 26

3.

HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernog Jadrana

Rijeka, Đure Šporera 3

4.

Ministarstvo unutarnjih
poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite
Rijeka
Služba inspekcijskih poslova
HEP Operator distribucijskog
sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka

Rijeka, Riva 10

1.

2.

5.

Zagreb, R.F.
Mihanovića 9

Rijeka, V. C. Emina 2
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Klasa: 612-08/18-10/0561
Ur. broj: 532-04-02-11/8-19-4
od 11.07.2019.
Klasa: 350-05/18-01/410
Ur. broj: 376-05-3-19-4
od 12.07.2019.
Klasa: 350-02/19-01/0000283,
Ur. broj: 374-23-3-19-5
od 22.07.2019.
Broj: 511-09-21/1-3638/22019. DR
od 12.07.2019.

Broj i znak: 40120010314460/19-GG
od 24.07.2019.
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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
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