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UVOD
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana - Fontane od 05.
svibnja 2021. godine, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2167/07-03/31-21-17 Općina
Funtana, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i
građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog
područja sportsko-rekreacijske namjene R6 ( dalje u tekstu: UPU naselja Funtana).
Prethodno navedenim Zaključkom Načelnika utvrđen je prijedlog Izmjena i dopuna UPU
naselja Funtana koji se daje na javnu raspravu te način provođenja javne rasprave.
Javna rasprava održana je u vremenu od 28. lipnja do 08. srpnja 2021. godine.
Po završenoj javnoj raspravi je izrađeno Izvješće o javnoj raspravi.
Tijekom javne rasprave na adresu nositelja izrade jedinstveni Upravni odjel Općine Funtana,
zaprimljene su primjedbe kojima se tražila izmjena planskog rješenja.
Kako se izmjenama utječe na vlasničke odnose, sukladno odredbama članka 104. Zakona o
prostornom uređenju, je utvrđena potreba provođenja postupka ponovne javne rasprave.
PLANSKO RJEŠENJE
U odnosu rješenje iz prijedloga za javnu raspravu prijedlogom plana za ponovnu javnu
raspravu plansko rješenje je izmijenjeno kroz nekoliko korekcija označenih na prilagođenom
kartografskom prikazu br.1. Korištenje i namjena površina u nastavku.
Osim navedenog plansko rješenje je izmijenjeno u dijelu elektroenergetike izmještanjem
jedne lokacije planirane transformatorske stanice. Promjene u ostalim krtografskim prikazima
temeljno su rezultatom promjena u kartografskom prikazu namjene površina.
U dijelu izmjena odredbi za provedbu potrebno je istaknuti promjene koje se odnose na
pomoćne građevine kojima se smatraju i otvoreni bazeni tlocrtne površine do 100m2 koji se
prema prijedlogu za ponovnu javnu raspravu mogu graditi izvan gradivog dijela građevne
čestice na udaljenosti od minimalno 1m od granice građevne čestice.
Garaže ili nastrešnice za smještaj vozila na građevnoj čestici namijenjenoj izgradnji obiteljskih
stambenih građevina se izvan tradicijskog dijela naselja mogu graditi:
- izvan gradivog dijela građevne čestice, unutar pojasa uz regulacijski pravac i
granicu sa susjednim građevnim česticama, dubine najviše 7m računajući od
regulacijskog pravca, tako da otvaranjem ulaznih vrata ne ulaze u slobodni profil
javne prometne površine uz regulacijski pravac,
- unutar pojasa uz granicu susjednih građevnih čestica nasuprot regulacijskom
pravcu, dubine najviše 7m, duž čitave te granice.

4

Prilagođeni kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena površina
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