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I.

PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE

1.

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17 i 114/18),
gradonačelnik Grada Hvara utvrdio je Zaključkom, Klasa: 350-01/17-01/47, Urbroj:
2184/01-01/1-18-26 od 31. listopada 2018. godine, prijedlog Urbanističkog plana uređenja
Milna za javnu raspravu (zaključak je u prilogu i sastavni je dio ovog izvješća).

2.

Javna rasprava objavljena je 05. studenog 2018. godine u dnevnom listu «Slobodna
Dalmacija» te na web stranicama Grada Hvara i Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja. Preslike teksta objave javne rasprave te oglasa iz dnevnog lista i s web stranica
sastavni su dio ovog izvješća.

3.

U skladu s objavom, 13. studenog 2018. godine započeo je javni uvid i završio 12. prosinca
2018. godine, kada je istekao i rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na
prijedlog plana.

4.

Tijekom javnog uvida prijedlog predmetnog urbanističkog plana bio je izložen u prostorijama
Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske
fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru, Ulica Vicka
Butorovića 4, od 13. studenog 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine, svakog radnog dana
od 9:00 do 13:00 sati, a bili su dostupni i na web-stranici Grada Hvara.

5.

Javno izlaganje održano je 19. studenog 2018. (ponedjeljak) u 11,30 sati u prostorijama
Vatrogasnog doma ,Ulica antifašizma 35, u Hvaru te u prostorijama seoskog doma Sv. Teodora
u Milni. Na javnom izlaganju vođen je Zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća.
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II.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ
RASPRAVI

Posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi upućene su sljedećim tijelima i pravnim osobama:
1.

Hrvatski Telekom d.d. , R. F. Mihanovića 9, 10 000 Zagreb

2.

Odvodnja Hvar, V. Stošića 5, Hvar

3.

Hvarski vodovod d.o.o., 21465 Jelsa

4.

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb

5.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split

6.

MUP - Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split

7.

HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, Elektrodalmacija Split,

Odsjek razvoja, Poljička cesta

b.b., 21 000 Split
8.

HEP – ODS, Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta b.b., 21 000 Split

9.

JU Zavod za prostorno uređenje Splitsko - dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split

10.

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije, Bihaćka 1,
21 000 Split

11.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21 000 Split

12.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, 21 000 Split

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi sastavni je dio ovog izvješća.
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III.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

U postupku javne rasprave je pristiglo ukupno 42 pisanih podnesaka (mišljenja, prijedloga i
primjedbi).
Od toga se 4 podneska odnosi na dostavljena mišljenja javno pravnih tijela, pristiglih od:
- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
- MUP, POLICIJSKA UPRAVA SD, Inspektorat unutarnjih poslova
- ODVODNJA HVAR d.o.o., Vlade Stošić 5, Hvar
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarstveni odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
Mišljenja javnopravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj
raspravi sastavni su dio ovog izvješća.
Ostali podnesci, njih 37 (označeni u tablici brojevima 5-41) su dostavili ostali sudionici javne
rasprave (fizičke i pravne osobe).
U ovom izvješću je naveden popis sudionika sa sažecima njihovih primjedbi / prijedloga, a izvornici
očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi čuvaju se u arhivi nositelja izrade plana.
Primjedbe općinskih stručnih službi s javnog izlaganja u prijedlogu predmetnog UPU-a u ovom
izvješću su posebno prikazane. Ostalih primjedbi na javnom izlaganju nije bilo, a postavljena pitanja
su raspravljena i odgovorena na samom izlaganju, što je iznijeto kroz Zapisnik s javnog izlaganja.
Sve zaprimljene podneske, u dijelu koji se odnosi na prijedlog UPU-a, obradio je odgovorni voditelj
izrade plana u suradnji s nositeljem izrade, te su utvrđena mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji su
prihvaćeni, odnosno koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni.
Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni, te mišljenja,
prijedlozi i primjedbe sudionika koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s obrazloženjima o
razlozima njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja, daju se u sljedećim tablicama:
Prijedlog
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MILNE
Grad Hvar
Javna rasprava
13.11.2018. - 12.12.2018.
Popis primjedbi s odgovorima
broj

podnositelj

Primjedba - sažetak

Odgovor/Obrazloženje

Nema primjedbi.

/

Tijela s javnim ovlastima
1

HAKOM
Roberta
Frangeša
Mihanovića 9
10000 Zagreb
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2

3

MUP
POLICIJSKA
UPRAVA SD
Inspektorat
unutarnjih
poslova
ODVODNJA
HVAR d.o.o.
Vlade Stošić 5
21450 Hvar

HRVATSKE
VODE
Vodnogospodarstveni odjel
za slivove južnog
Jadrana
Vukovarska 35
21 000 Split
Ostale primjedbe
5
DAVOR TUDOR
TEA TUDOR
PAVELIĆ
ANTE TUDOR
GORAN TUDOR
4

Napominju da su tijekom procedure
izrade plana izdani posebni uvjeti te da
nemaju drugih zahtjeva ni primjedbi.

OBRAZLOŽENJE
Navedeni posebni uvjeti će se ugraditi u Odredbe
( članak 67).

Traži se:
1. Brisanje 5. stavka u članku 48. i
dodavanje stavka koji glasi: „Trase i
profili vodoopskrbnog sustava
predviđeni ovim Planom su načelni,
njihov točan položaj i profil biti će
određen projektnom dokumentacijom“.
2. Brisanje stavka 4. u članku 49.
3. U stavku 5. u članku 49. brisanje
zabrane gradnje crpki na plažama i
brisanje obaveze gradnje jedne radne i
jedne rezervne crpke.
Riječ „istočnog“ zamijeniti riječju
„zapadnog“ .
4. Dodavanje stavka u članku 49. koji
glasi: „Trase i profili vodoopskrbnog
sustava predviđeni ovim Planom su
načelni, njihov točan položaj i profil biti
će određen projektnom
dokumentacijom“.
Traži se korekcija članka 51., stavka 1. na
način da se ne prejudicira projektno
rješenje bujice već da se navede
općenitija formulacija.
Također se traži korekcija grafičkog dijela
Plana na način da se izstavi kolektor za
odvođenje bujice u more.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
1. Prihvaća se djelomično. Stavak 5. članka 48. će
se izbrisati. Traženi stavak je već sadržan u stavku 2.
članka 47. Plana i odnosi se na cjelokupnu mrežu
komunalne infrastrukture pa tako i na sustave
vodoopskrbe i odvodnje.
2. Prihvaća se djelomično.
U Planu će ostati obaveza osiguranja pristupnog
puta do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
3. Prihvaća se djelomično. Izostaviti će se obaveza
gradnje radne i rezervne crpke. Zbog ograničenog
prostora i konfliktnih funkcija nije moguće dopustiti
izgradnju crpnih stanica na površini plaže, a zbog
konfiguracije terena(visina) to nije ni potrebno.
4. OBRAZLOŽENJE
Traženi stavak je već sadržan u stavku 2. članka 47.
Plana i odnosi se na cjelokupnu mrežu komunalne
infrastrukture pa tako i na sustave vodoopskrbe i
odvodnje.
Primjedba se prihvaća.

1.Traži se uvažavanje postojanja stare
jezgre s mogućnošću gradnje do ruba
čestice.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
1. Primjedba se prihvaća. Granice „zbijenog dijela
naselja“ uskladit će se s granicama planiranim
PPUG-om Hvara i unutar tog obuhvata omogućit će
se gradnja do ruba čestica pod uvjetom da
građevine na toj strani nemaju otvore.

2. Traži se primjenjivanje istih uvjeta
gradnje i za četiri čestice koje su ostale
neizgrađene, a nalaze se unutar stare
jezgre naselja Milna (čestica broj 16).

2. Primjedba se prihvaća. Obrazloženje kao pod
3.Traži se da čestica 16 ima iste uvjete
točkom 1.
kao građevina izgrađena na međi na
česticama 3476/83, 3476/85 i 3476/89 u 3. Primjedba se prihvaća. Obrazloženje kao pod
neposrednoj blizini.
točkom 1.
4. Tvrdi se kako nema razloga planirati
različite udaljenosti građevina od
pješačkih putova more – brdo (3m i 4-5
m).

4. OBRAZLOŽENJE
Planirane udaljenosti od pješačkih putova su
usklađene s obaveznim udaljenostima za novu
gradnju iz PPUG-a Hvara.

5. Tvrdi se kako retrospektivno nije
moguće mijenjati pravila izgradnje
unutar zbijene cjeline naselja.

5. OBRAZLOŽENJE
Uvjeti izgradnje unutar „zbijenog dijela naselja“
definirani su PPUG-om Hvara.
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6. Iznosi se tvrdnja da plan legalizira
bespravno izgrađene objekte na tuđem
vlasništvu. Također se primjećuje da se
za novu gradnju predviđaju stroži uvjeti u
smislu udaljenosti u odnosu na
legalizirane građevine kao i da se od
neizgrađenih čestica oduzima dio
površine za izgradnju putova.
7. Traži se da vlasnici čestica 3476/14 i
3476/15 daju dio čestice za formiranje
puta zbog veće izgrađenosti tih čestica.
8. Traži se premještanje planiranog
parkirališta u blizini plaže iznad D116
sukladno UN rezoluciji o Održivim
gradovima.
9. Iznosi se tvrdnja da je izgradnja na
tradicionalnim uskim česticama
(„grebje“) ovim planom onemogućena.

6. OBRAZLOŽENJE
Plan ne rješava eventualne vlasničke sporove
unutar obuhvata i ne predviđa rušenje izgrađenih
objekata već njihovu rekonstrukciju ukoliko su u
skladu s uvjetima PPUG Hvara. Uvjeti izgradnje su
usklađeni s PPUG Hvara i stoga „stroži“ od uvjeta
većine postojećih zgrada koje su „legalizirane“
neselektivno, a sve u skladu s Zakonom o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN
86/12, 143/13 i 65/17). Pješački putovi su
ravnomjerno planirani unutar cijelog obuhvata
plana pa tako i na području nove gradnje, smanjene
gustoće u odnosu na „staru jezgru“ .
7. OBRAZLOŽENJE
Pješački put je planiran sukladno postojećoj trasi
puta koja prolazi preko navedene čestice 3476/15
sukladno službenoj podlozi koja je korištena za
izradu plana.

8. Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
10. Traži se omogućavanje izgradnje u
Veći dio novih parkirališta je planiran uz
donjem dijelu čestice broj 3471/1.
novoplaniranu glavnu ulicu, udaljen od mora, dok je
manje parkiralište koje se spominje postojeće i služi
11. Traži se da dopis bude dio zapisnika s športskom igralištu kao i seoskom domu Sv.
Javne rasprave o prijedlogu plana.
Teodora.
9. OBRAZLOŽENJE
Granice „zbijenog dijela naselja“ koje uključuju
navedenu tipologiju katastarskih čestica
(„grebje“)uskladit će se s granicama planiranim
PPUG Hvara i unutar tog obuhvata omogućit će se
gradnja do ruba čestica pod uvjetom da građevine
na toj strani nemaju otvore.
10. Primjedba se prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Izgradnja na navedenoj čestici će se omogućiti uz
poštivanje uvjeta iz PPUG Hvara (članak broj 57.) i
UPU Milna (članak broj 27.) što znači da se na
navedenoj čestici broj 3471/1 može realizirati
pripadajući dio od ukupnih 500 m2 planiranih za
cijelu športsko rekreacijsku zonu PPUG-a Hvara
sukladno UPU-om propisanim uvjetima.
11. Primjedba se prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Ovaj dopis s iznesenim primjedbama i odgovorima
biti će dio Izvješća o javnoj raspravi UPU-a Milna.
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JOSIP TUDOR

Traži se premještanje trase planirane
glavne ulice naselja istočnije ili
premještanje planiranog nogostupa na
drugu stranu kako bi se povećala
mogućnost gradnje na čestici broj
3477/8 k.o. Grablje

7

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Prometnica je izmaknuta na način da poštuje nagib
terena kako bi što manje utjecala na krajolik i
pozicionirana je na način da omogući gradnju ispod i
iznad ulice. To je omogućeno i za navedenu česticu.
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NIKOLINA
TUDOR
KLJAKOVIĆ

Traži se uvrštavanje čestica broj 3477/9 i Primjedba se djelomično prihvaća.
3480/3 u građevinsko područje koje se
OBRAZLOŽENJE
sada koriste kao parkiralište.
Omogućit će se korištenje dijela navedenih čestica
kao parkirališta. Također će se omogućiti gradnja na
dijelu navedenih čestica u skladu sa stanjem na
terenu i važećim katastrom proširenjem gradivog
dijela u skladu s propisanim uvjetima UPU-a Milna.
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NIKŠA I LUCIJA
TUDOR

Traži se mogućnost gradnje samostojeće
zgrade na površini označenoj u prilogu
koja se sastoji od dijela čestice broj
3484/6 i čestica broj 3484/4 i 3484/5 i u
skladu s tim prilagođavanje gradivog
dijela.

9

ANTE TUDOR

10

JOŠKO TUDOR

11

PETRIĆ LUKA

12

ANTUN TUDOR

13

DINKO TUDOR
(pok. Kuzme)

14

DINKO TUDOR

Primjedba se prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Gradivi dio je prilagođen sukladno traženju. U
članku 31. UPU-a Milna opisani su uvjeti za
izgradnju i dvojnih i slobodnostojećih obiteljskih
kuća. Na budućem investitoru je da odabere koja
mu tipologija više odgovara u odnosu na propisane
uvjete.
Traži da se put koji ide preko čestice broj Primjedba se ne prihvaća.
3480/2 i 4616/7 pomakne na način da
Planirana obalna šetnica prati trasu postojećeg puta
prolazi samo preko čestice 3480/2, a sve na službenoj podlozi, a detaljni obuhvat odredit će
kako bi se čestica 4616/ 7 koja je u
se jedinstvenim projektom šetnice.
vlasništvu Grada Hvara mogla otkupiti i
koristiti kao parking za čestice broj
3479/8 i 3479/11.
Traži da se oznaka za novu gradnju na
Primjedba se prihvaća.
čestici 3477/5 produži sjeverno do
OBRAZLOŽENJE
granice s česticom 3477/13.
Napominjemo da su u članku 31. UPU-a Milna
opisani uvjeti za izgradnju i dvojnih i
slobodnostojećih obiteljskih kuća. Na budućem
investitoru je da odabere koja mu tipologija više
odgovara u odnosu na propisane uvjete. Također
građevina mora biti odmaknuta 4 m od ruba granice
buduće građ. čestice.
Traži da se ucrta mogućnost gradnje na Primjedba se prihvaća.
česticama 3476/14 i 3476/15 u skladu s
uvjetima za „zbijeni dio naselja“
sukladno PPUG Hvara kojeg su dio.
Kao vlasnici čestica broj 3471/6 i 3471/7 Primjedba se djelomično prihvaća.
traže da se gradivi dio unutar
Izgradnja na čestici broj 3471/6 će se omogućiti uz
rekreacijske namjene poveća i da se
poštivanje uvjeta iz PPUG Hvara (članak broj 57.) i
preispita mogućnost gradnje unutar
UPU Milna (članak broj 27.) što znači da se na
turističke namjene. Također traže da se navedenoj čestici broj 3471/1 može realizirati
evidentira postojeća stambeno poslovna pripadajući dio od ukupnih 500 m2 planiranih za
građevina na način da se omogući njena cijelu športsko rekreacijsku zonu važećim
rekonstrukcija kao dodatni m2 u odnosu prostornim planom sukladno UPU-om propisanim
na planiranu rekreacijsku namjenu.
uvjetima. Također će se evidentirati postojeća
Također se traži omogućavanje
građevina kao dodatni m2 u odnosu na one
samostalne realizacije zahvata unutar
propisane PPUG Hvara za športsko rekreacijsku
rekreacijske namjene.
zonu.
Gradnja na čestici broj 3471/7 ugostiteljsko
turističke namjene nije moguća zbog njene premale
širine koja ne omogućava gradnju. Također je i
premala (cca 415 m2) za gradnju u odnosu na uvjete
iz PPUG Hvara.
Traži se premještanje pješačkog puta na Primjedba se prihvaća.
sjevernu stranu čestica broj 3478/14 i
3478/13.
Traži se proširenje gradivog dijela
Primjedba se prihvaća.
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(pok. Ivana)

15

NADA
NAĐVINSKI
DINKO TUDOR

16

IVO TUDOR
(pok. Andrije)

17

JOŠKO TUDOR
LUCIJA
DRAGOVIĆ

18

MJESNI ODBOR
MILNA
Predsjednik
JOŠKO TUDOR

(građevinski dio) na česticama broj
3468/2, 3467/7 i 3467/4.

Gradivi dio se proširio na način da se olakša smještaj
građevine na navedenim česticama, a predstavlja
površinu unutar kojeg je moguće smjestiti buduću
obiteljsku kuću ili zgradu druge namjene.
Građevinska čestica formira se neovisno, a u skladu
s minimalnom česticom propisanom za tu namjenu i
visinu planirane zgrade sukladno Odredbama Plana.
Traži se izmicanje spoja glavne
Primjedba se ne prihvaća.
prometnice na D116 na način da se
OBRAZLOŽENJE
izbjegnu čestice broj 714/49, 714/50 i
Predloženo rješenje nije moguće prihvatiti jer
714/65 (iza groblja) ili da se trasa
topografija terena ne dopušta planiranje trase
prometnice korigira na način da prolazi rubom čestica, obzirom na visinske razlike i slojnice
sjevernim ili južnim rubom navedenih
terena te prometne zahtjeve(nagib) takve ulice.
čestica u maksimalnoj širini od 3 m.
Spoj na D116 nalazi se izvan obuhvata Plana i
njegova pozicija je orijentacijskog karaktera, a
prilikom izrađivanja projektne dokumentacije ulice
utvrdit će se točna pozicija prometnice u odnosu na
navedene čestice. Odstupanja katastra u odnosu na
teren su velika i katastarska podloga je nepouzdana
pa je stoga upitna točnost dostavljenog preklopa
kojeg nismo u mogućnosti provjeriti jer se nalazi
izvan obuhvata Plana i u nije sadržan na službenoj
podlozi.
Traži se ukidanje trase postojećeg puta u Primjedba se ne prihvaća
zapadnom dijelu naselja Milna.
Nema prostornih mogućnosti za širenje postojeće
kolnopješačke prometnice u dvosmjernu te stoga
traženu prometnicu nije moguće ukinuti jer bi to
značilo onemogućavanje nove gradnje u tom dijelu
naselja. Predloženo produženje puta prema
“Kampanelu” nije svrsishodno jer na području preko
kojeg bi morala proći prometnica nema planiranog
ni postojećeg građevinskog područja Nadalje,
predložena trasa nekoliko je puta duža od
postojećeg puta, a većim dijelom prolazi kroz gustu
šumu ili poljoprivredne površine do kojih je već
osiguran poljski put kao i do nekoliko postojećih
zgrada.
Traži se ukidanje javnog parka Z1 na
Primjedba se ne prihvaća
česticama broj 3477/3, 3472/7 i 3477/6. Traženome nije moguće udovoljiti jer su zelene
površine planirane temeljem članka 99. PPUG
Hvara koji uvjetuje osiguranje najmanje 15%
površine zahvata(UPU-a) za zelene površine, sport i
rekreaciju i dječja igrališta. Također, do dijela
navedenih čestica koji je planiran kao zelena
površina nije osiguran kolni već isključivo pješački
pristup. Dodatno, zapadna strana novo projektirane
prometnice također ima dio površine koja je
planirana kao ozelenjena i na kojoj gradnja nije
moguća. Spomenuta javna zelena površina je dio
šireg sustava vidikovaca, odmorišta i dječjih igrališta
povezanih pješačkim putovima unutar cijelog
naselja Milna.
Traži se ukidanje trase postojećeg puta u Primjedba se ne prihvaća
zapadnom dijelu naselja Milna i predlaže Predloženo produženje puta prema “Kampanelu”
se alternativna trasa.
nije svrsishodno jer na području preko kojeg bi
morala proći prometnica nema planiranog ni
9
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MJESNI ODBOR
MILNA
Predsjednik
JOŠKO TUDOR

20

21

MJESNI ODBOR
MILNA
Predsjednik
JOŠKO TUDOR
STJEPAN PETRIĆ

22

JOSIP TUDOR

23

ANTONIO
BURATOVIĆ

24

KUZMA TUDOR

25

KUZMA TUDOR

26

LENKO TUDOR

27

LENKO TUDOR

postojećeg građevinskog područja Nadalje,
predložena trasa nekoliko je puta duža od
postojećeg puta, a većim dijelom prolazi kroz gustu
šumu ili poljoprivredne površine do kojih je već
osiguran poljski put kao i do nekoliko postojećih
zgrada (Zaštićeni spomenik kulture, ljetnikovac
Ivanić i restoran na obali, nekadašnja ribarska kuća).
Traži se izmještanje postojeće obalne
Primjedba se prihvaća.
šetnice/postojećeg puta prema moru na OBRAZLOŽENJE
način da se odmakne od čestice broj
Trasa obalne šetnice/postojećeg puta će se
3476/13.
izmjestiti koliko je moguće, a da se ne ugrozi
realizacija šetnice i zelenog pojasa s drvoredom te
sanacija pokosa.
Traži se ucrtavanje seoskog doma Sv.
Primjedba se prihvaća.
Teodora u Plan.

Traži se usklađenje UPU-a Milna s
člankom broj 17. IID PPUG Hvara i u
skladu s time izmjena članka broj 38.
Traži se proširenje gradivog dijela na
čestici broj 3476/1 u skladu s priloženim
rješenjem o izvedenom stanju.

Traži se formiranje pravocrtnog puta u
nastavku pravca postojećeg puta do
obale sukladno skici u prilogu.
Traži se izmicanje planirane trase glavne
ulice naselja na način da se zaobiđe
posađeni maslinik i vrt sukladno
navedenim koordinatama i skicama

Primjedba se prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Članak broj 38. UPU-a će se uskladiti s člankom broj
17. IID PPUG-a Hvara.
U skladu s priloženim Rješenjem korigirati će se
traženi gradivi dio. Prilikom
rekonstrukcije(nadogradnje) postojeće građevine
na navedenoj čestici čiji je kigN veći od propisanog,
nadograđene etaže moraju zadovoljiti propisani
kigN.
Primjedba se prihvaća.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Trasa prometnice će se prilagoditi na način da
poštuje topografija terena i koliko je moguće prođe
rubom navedenih točaka ako bi se omogućila
gradnja sukladno uvjetima UPU-a.
Traži se mogućnost izgradnje smještajnih Primjedba se ne prihvaća.
kapaciteta unutar planirane ugostiteljsko OBRAZLOŽENJE
turističke zone (članak broj 9. UPU-a
Smještajni kapaciteti unutar ugostiteljsko turističke
Milna).
zone nisu mogući prema uvjetima PPUG
Hvara(članak 48. stavak 5.). Moguća je njihova
realizacija sukladno uvjetima iz članka broj 32. UPUa Milna unutar mješovite namjene M1.
Traži se mogućnost gradnje na cijeloj
Primjedba se prihvaća.
čestici broj 3472/1 bez ograničenja.
OBRAZLOŽENJE
Planirani gradivi dio će se proširiti u skladu s
uvjetima PPUG Hvara (udaljenosti od ruba građevne
čestice). Moguća je realizacija stambenih, stambeno
poslovnih i poslovnih sadržaja sukladno uvjetima iz
članka broj 31. i 32. UPU-a Milna unutar mješovite
namjene M1.
Traži se proširenje građevinskog
Primjedba se ne prihvaća.
područja na veći dio čestice broj 3493/3 OBRAZLOŽENJE
sukladno skici u prilogu.
Širenje građevinskog područja moguće je isključivo
na razini prostornog plana, a ne UPU-om Milne,
odnosno, izmjenom PPUG Hvara ukoliko se ispune
zakonom propisani uvjeti.
Traži se ukidanje kolno pješačke površine Primjedba se ne prihvaća.
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u zapadnom dijelu naselja jer se ista
nalazi u privatno vlasništvu. Predlaže se
alternativna trasa.

28

TONĆI STORIĆ

29

ŽELJKO VICAN
Ulica Bernarda
Vukasa 26
21 000 Split

Traži se evidentiranje dijela postojećeg
puta kao kolno pješačke površine koja
služi kao proširenje za mimoilaženje
vozila.
1.Traži se uvrštavanje „načela
pravednosti“ koje opisuje običajno pravo
gradnje unutar starih granica naselja
MIlna.

Kolno pješaku prometnicu je moguće ukinuti
ukoliko se ukine mogućnost nove gradnje na tom
području. Sve nove prometnice su planirane na
privatnom vlasništvu jer druge mogućnosti nema.
Spomenuta kolno pješačka površina je planirana na
postojećoj trasi puta u cijeloj svojoj dužini.
Predložena alternativna trasa nije svrsishodna jer na
području preko kojeg bi morala proći prometnica
nema planiranog ni postojećeg građevinskog
područja Nadalje, predložena trasa nekoliko je puta
duža od postojećeg puta, a većim dijelom prolazi
kroz gustu šumu ili poljoprivredne površine do kojih
je već osiguran poljski put kao i do nekoliko
postojećih zgrada. Širenje postojećeg puta značilo
bi značajno nasipanje ili rušenje postojećih garaža.
Primjedba se prihvaća.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
1. Primjedba se djelomično prihvaća.
Granice „zbijenog dijela naselja“ određene su PPUG
Hvara te su propisani uvjeti gradnje za tu zonu kao i
2. Traži se povećanje kig-a na 70% te
za ostatak naselja. UPU Milne kao plan nižeg reda
mogućnost gradnje na granici čestice za mora, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN
stari dio naselja.
153/13, 65/17), biti usklađen s PPUG Hvara.
Navedeni „zbijeni dio naselja“ koji obuhvaća stare
3.Traži se sužavanje postojećeg puta
granice naselja MIlna (parcelaciju tzv. „grebja“)
između čestica 3476/15 i 3476/16 na 1,5 uvršten je u plan 2016. godine.
do 2 m.
2. Primjedba se ne prihvaća.
Navedeni članak 39. usklađen je s uvjetima
4. Traži se usklađenje udaljenosti svih
izgradnje propisanim PPUG Hvara za „zbijeni dio
planiranih građevina od putova u smjeru naselja“ i propisani kig se ne može povećati na
more-brdo.
traženih 70%.
3. Primjedba se ne prihvaća.
5. Iznosi se tvrdnja da plan legalizira
Postojeći put iznosi 2-3,5 m u donjem dijelu i 1,80 –
bespravno izgrađene objekte na tuđem 2,50 m u gornjem dijelu što odgovara postojećoj
vlasništvu. Također se primjećuje da su širini puta kao i širini svih ostalih postojećih putova
se objekti na predmetnim česticama
unutar obuhvata naselja Milna.
izgradili izvan vlasničkih granica bez
4. Primjedba se djelomično prihvaća.
osiguranja prostora za putove.
Udaljenost građevina od granica čestica će se
uskladiti do ruba postojećih putova za“ zbijeni dio
naselja“ uz more gdje nema drugih mogućnosti
kako bi se omogućili jednaki uvjeti rekonstrukcije
odnosno zamjenske gradnje. Ostale udaljenosti
usklađene su s obavezom iz PPUG Hvara,
topografijom i pozicijom planiranih zelenih
površina.
5. Obrazloženje
Plan ne rješava eventualne vlasničke sporove
unutar obuhvata i ne predviđa rušenje izgrađenih
objekata već njihovu rekonstrukciju ukoliko su u
skladu s uvjetima PPUG Hvara. Uvjeti izgradnje i
rekonstrukcije su usklađeni s PPUG Hvara za
postojeće zgrada koje su „legalizirane“
neselektivno, a sve u skladu s Zakonom o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN
86/12, 143/13 i 65/17). Pješački putovi su
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GORAN TUDOR
Ulica kralja
Tomislava
10 290 Zaprešić
- Jablanovec
ANA TUDOR
Majstora
Radonje 14
10 000 Zagreb
MIRA ARMOUR
Miroslava Krleže
15
23 000 Zadar
TONKA TUDOR
Milna
21450 Hvar

Primjedbe kao pod 28.

ravnomjerno planirani unutar cijelog obuhvata
plana pa tako i uz navedene čestice.
Odgovor kao pod 28.

Primjedbe kao pod 28.

Odgovor kao pod 28.

Primjedbe kao pod 28.

Odgovor kao pod 28.

Traži se mogućnost rekonstrukcije
postojeće zgrade na čestici broj 3478/2
do P+2+Pk.

34

LUCIJA
DRAGOVIĆ s
obitelji
Stjepana Radića
20
Metković

Traži se ukidanje planirane zelene
površine na čestici broj 3472/7 te
omogućavanje gradnje na istočnom i
zapadnom dijelu navedene čestice.
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Dr. sc. DRAGO
PAVIĆ
Ulica Kroz
Grodu 17
Grad Hvar
NIKŠA TUDOR
LUCIJA TUDOR
Jelsa bb
Jelsa

Traži se proširenje i preoblikovanje
gradivog dijela čestice broj 3472/9 na
način da se omogući gradnja na njoj.

Primjedba se djelomično prihvaća.
Odredbe UPU Milna će se uskladiti s PPUG Hvara na
način da se u „zbijenom dijelu naselja“ omogući
rekonstrukcija na postojećim česticama do
maksimalnog kis-a koji iznosi 1,2 te će na taj način
biti moguća rekonstrukcija i postojeće zgrade na
čestici broj 3478/2.
Primjedba se djelomično prihvaća.
Omogućit će se gradnja istočno i zapadno od novo
planirane prometnice na način da se u odredbe
UPU-a Milna ugradi odredba:
„Izuzetno se omogućava smanjenje minimalne
površine čestice za 10 %. onim česticama preko
kojih su planirane trase novih prometnica ili širenje
postojećih.“
Ukidanje planirane zelene površine nije moguće jer
su zelene površine osigurane temeljem članka 99.
PPUG Hvara koji uvjetuje planiranje najmanje 15%
površine zahvata za zelene površine, sport i
rekreaciju i dječja igrališta. Također, do dijela
navedenih čestica koji je planiran kao zelena
površina nije osiguran kolni već isključivo pješački
pristup. Dodatno, zapadna strana novo projektirane
prometnice također ima dio površine koja je
planirana kao ozelenjena i na kojoj gradnja nije
moguća. Spomenuta javna zelena površina je dio
šireg sustava vidikovaca, odmorišta i dječjih igrališta
povezanih pješačkim putovima unutar cijelog
naselja Milna.
Primjedba se prihvaća.
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31

32

33

36

Traži se proširenje i preoblikovanje
gradivog dijela čestice broj 3477/2 na
način da se obuhvate postojeće ruševine
gospodarskih zgrada i 3477/6 na način da
se proširi mogućnost gradnje unutar
planiranog zelenog pojasa.
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Primjedba se djelomično prihvaća.
Gradivi dio na čestici broj 3472/2 će se
preoblikovati na traženi način da obuhvati i
postojeće ruševine.
Gradivi dio na čestici broj 3472/6 ne može se
proširiti jer bi se na taj način ugrozila slika naselja te
prijeko potrebne upojne zelene površine jer bi se
ukinuo zeleni pojas planiran cijelom dužinom
naselja u približno jednakoj širini.
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DINKO TUDOR
pok. DINKA
21450 Hvar

Traži se prenamjenu 3471/5 iz športsko
rekreacijske u ugostiteljsko turističku
namjenu i njeno spajanje s česticom
3471/8 koja se već nalazi unutar zone
ugostiteljsko turističke namjene,
odnosno mogućnost gradnje na toj
čestici.

38

DORIS TUDOR
KRUŠEC
Milna 73
21450 Hvar

1. Traži se izmicanje planiranog puta koji
prolazi preko čestica broj 3478/6 i
3478/7 izvan gusto naseljenog područja.
2. Izražava se neslaganje s planiranim
rješenjem nove gradnje na čestici broj
3479/10.
3. Izražava se neslaganje s planiranim
„betonskim putom na kraju Milne“ i
„dijelom puta prema groblju“.
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ANTE TUDOR
(Kotin)
IVAN TUDOR
(Kotin)
Milna 37
21450 Hvar

40

MARIO TUDOR
pok. Nikole
Milna 45
21450 Hvar

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Čestica 3471/5 ne može se prenamijeniti u
ugostiteljsko turističku namjenu jer je njena
športsko rekreacijska namjena definirana
nadređenim planom višeg reda PPUG Hvara. Na
navedenoj čestici broj 3471/5 omogućit će se
gradnja uz poštivanje uvjeta iz PPUG Hvara (članak
broj 57.) i UPU Milna (članak broj 27.) što znači da
se na navedenoj čestici broj 3471/5 može realizirati
pripadajući dio od ukupnih 500 m2 planiranih za
cijelu športsko rekreacijsku zonu važećim
prostornim planom sukladno UPU-om propisanim
uvjetima.

1. Primjedba se ne prihvaća.
Planirani put nastavlja se na njegovu postojeću
trasu koja čini mrežu pješačkih putova
karakterističnu za „zbijeni dio naselja“ Milna gdje
nije moguće osigurati adekvatni kolni pristup te su
stoga pješački putovi neophodni i nije ih moguće
izmjestiti jer služe stanovnicima gusto naseljenog
dijela naselja.
2. OBRAZLOŽENJE
Nije predložena alternativa rješenju s kojim je
izraženo neslaganje pa stoga nema temelja za
razmatranje mogućih izmjena.
3. OBRAZLOŽENJE
Nisu predložene alternative putova s čijim trasama
je izraženo neslaganje niti je jasno koji dio trase je
problematičan te stoga zbog nedostatnih podataka
nema temelja za razmatranje mogućih izmjena.
Traži se izmicanje planirane trase obalne Primjedba se prihvaća.
šetnice prema moru u dijelu gdje prolazi OBRAZLOŽENJE
preko čestice broj 3474 te izmicanje
Korigirati će se trasa planirane prometnice, a obalna
planirane trase prometnice koja prolazi šetnica izmaknut će se prema moru na način da se
iznad iste čestice na način da se poklopi s planira ujednačen, ravnomjerno širok pojas zelenila.
postojećom trasom puta, odnosno,
granicom čestice.
- Tvrdi s eda je procedura izrade Plana
Primjedba se prihvaća.
neusklađena s člankom 96. Zakona o
Javna rasprava UPU-a Milna objavljena je u
prostornom uređenju (NN 153/13 i
Slobodnoj Dalmaciji 5.11.2018. godine, 8 dana prije
65/17) jer javna rasprava nije objavljena početka javne rasprave, u skladu s navedenim
u dnevnom tisku.
člankom 96. Zakona o prostornom uređenju.
Prema Zakonu o prostorno uređenju NN 153/13 i
65/17) građevinsko područje je područje određeno
prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i
područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje
naselja. Parkiralište u zelenilu je jedan od sadržaja
naselja unutar građevinskog područja naselja kao i
zelene površine, prometne površine i dr. UPU
naselja Milna je usklađen s PPUG Hvara kao planom
višeg reda između ostalog i u pogledu granica
građevinskog područja ali kao detaljniji plan to
građevinsko područje razrađuje i razlaže na sve
sadržaje potrebne naselju pa tako i parkiralište u
zelenilu. Navedeno parkiralište postoji u naravi, a
njegov vlasnik je tijekom javnog izlaganja izjavio
kako je u funkciji njegovih apartmana s druge strane
13
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ANTE TUDOR
Hektorovićeva 4
21450 Hvar

Primjedbe Grada Hvara
42
GRAD HVAR
Odsjek za
komunalne
djelatnosti,
prostorno
uređenje,
graditeljstvo i
zaštitu okoliša,
europske
fondove i javnu
nabavu

- Traži se izmicanje planirane trase
obalne šetnice prema moru u dijelu gdje
prolazi preko čestice broj 3474 na način
da se poklopi s postojećom trasom puta,
odnosno, granicom čestice.
- Traži se izdvajanje čestice broj 4616/3 iz
trase obalne šetnice temeljem geodetske
situacije legaliziranih zgrada na
česticama 3478/27 i 3478/31 kao i
suglasnosti grada Hvara za tu istu
legalizaciju.

prometnice. Stoga je parkiralište nemoguće ukinuti
ali je moguće u njegovim suterenskim etažama
prema istoku izgraditi građevinu u svrhu sanacije
postojećeg pokosa.
Primjedba se prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Korigirati će se trasa planirane prometnice, a obalna
šetnica izmaknut će se prema moru na način da se
planira ujednačen, ravnomjerno širok pojas zelenila.
Za potrebe izrade UPU Milna izrađena je
katastarsko topografska podloga i nova ortofoto
snimka područja obuhvata koji su bili temelj za
izradu Plana.
Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Čestica broj 4616/3 nalazi se unutar postojeće
obalne šetnice/prometnice. Podloga na kojoj je
izrađen UPU Milne usklađena je s dostavljenom
geodetskom situacijom pa samim time i trasa
šetnice, drugim riječima, šetnica nije planirana
preko postojećih zgrada.

1. Uskladiti se s Geodetskim elaboratom Primjedbe od 1-8 se prihvaćaju.
nerazvrstanih cesta.
Primjedbe 9. i 10. se ne prihvaćaju
OBRAZLOŽENJE
2. Evidentirati telefonsku centralu u
9. Ukoliko se kolnopješačka prometnica proširi na
tekstualnom i grafičkom dijelu plana i u minimalnu širinu od 5, 5 m to podrazumijeva
skladu s tim korigirati prometne
rušenje podzida na čestici broj 3488/9 (vila
površine.
Lavanda) i garaže na čestici broj 3493/5.
10. Javna i društvena namjena prema PPUG Hvara
3. Evidentirati salu za okupljanja mjesnog nije planirana unutar športsko rekreacijske
odbora Milna unutar zone športsko
namjene, a zona zelenila oblikom i površinom ne
rekreacijske namjene.
zadovoljava uvjete (800 m2 i 5 m udaljenosti od
prometnice). Prema kriteriju iz PPUG Hvara vrtić se
4. Ispraviti tehničke greške:
gradi za 9% stanovništva. Milna trenutno ima oko
U tekstu Odredbi za provođenje 100 stanovnika, dakle sadašnji broj djece je manji
iskazati kis uvijek kao nadzemni. od jedne vrtićke skupine(14-25). Prema UPU-u
Uskladiti imena karata i sadržaja MIlne postoji mogućnost izgradnje građevina javne i
Odredbi i Obrazloženja.
društvene namjene unutar M1 mješovite namjene
U članku broj 6. ispraviti
(sekundarna namjena – članak 7.).
obuhvat akvatorija.
U članku 32. koji se odnosi na
stambene i stambeno poslovne
građevine u alineji drugoj
izbrisati riječi “obiteljske kuće”
U članku broj 25. navesti
moguće gospodarske građevine
Ukinuti obavezu poštivanje
građ. pravca za izgradnju ispred
kapelice uz rivu.
5. Radi bolje čitljivosti plana u grafičkom
dijelu ispraviti sljedeće:
u legendu dodati uređenje
terena čestice(bijela boja
podloge) u svrhu uređenja
parkirališta terasa i sl.
gradivi dio obojati n anačin da
se uskladi s namjenom površina.
14

6. Radi lakše provedbe u odredbama
ispraviti sljedeće:
opisati obavezu saniranja
pokosa i uređenja zelene
površine proje izmještanja
postojeće trase šetnice
naglasiti u odredbama da
postojeće kuće uz more i nova
gradnja koja nema mogućnost
kolnog pristupa s druge strane
mogu zadržati parkiralište uz
šetnicu i pristup preko šetnice.
7. Ako je moguće označiti groblje i
vodospremu izvan obuhvata Plana.
8. Proširiti kolnopješačku prometnicu za
pristup čestici broj 3479/1.
9. Ukinuti spoj zapadne prometnice na
D116 i proširiti postojeću trasu na širinu
za dvosmjerni promet s okretištem na
kraju.
10. Predvidjeti mogućnost izgradnje
vrtića unutar športsko rekreacijske zone
(središnji dio naselja) ili unutar zelenih
površine(istočni dio naselja).

Napomena
Nije bilo sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi ili primjedbe nisu razmatrani izuzev
dijela primjedbe broj 38 Doris Kušec Tudor koji je nepotpun , a što je detaljnije obrazloženo u
odgovoru u prethodnoj tablici.
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IV. PRILOZI UZ IZVJEŠĆE
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
- Objava javne rasprave
- Preslika oglasa iz „Slobodne Dalmacije“ i naslovnice objava s web stranice Grada Hvara i MGIPU
- Posebna obavijest o javnoj raspravi
- Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika
- Dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi
(preslike potvrđenih dostavnica)
- Mišljenja javnopravnih tijela
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