Grad Hvar
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu
KLASA: 350-01/19-01/122
URBROJ: 2128/01-03-21-37
Hvar, 26. veljače 2021. godine.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), nositelj izrade – Odsjek za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Hvara i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. iz
Zagreba, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Pais (dalje u tekstu: Plan),
izradili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PAIS

1.

Uvod

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Pais usvojilo je Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 40.
sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine. Odluka o izradi objavljena je u „Službenom glasniku
Grada Hvara“ broj 14/19.
Gradonačelnik Grada Hvara donio je 27.studenog.2020.g. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga
Urbanističkog plana uređenja Pais (KLASA;350-01/19-01/122, URBROJ:2128/01-01/1-20-16).
Sukladno zaključku Gradonačelnika i u skladu s člankom 81. Zakona, nositelj izrade proveo je javnu
raspravu o prijedlogu Plana.
2.

Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je javnu raspravu u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 30. studenoga 2020. Javna
rasprava objavljena je i na mrežnim stranicama Grada Hvara (www.hvar.hr) te na mrežnim
stranicama
Ministarstva
prostornoga
uređenja,
graditeljstva
i
državne
imovine
(https://mgipu.gov.hr/).
Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela određenih
Odlukom o izradi. Popis pozvanih na javnu raspravu sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u
prilogu ovog Izvješća.
U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:
- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u razdoblju od 7.
prosinca 2020. do 5. siječnja 2021. godine. U vrijeme trajanja javnog uvida prijedlog Plana bio je
dostupan 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. Prijedlog plana bio je dostupan i na mrežnim stranicama Grada
Hvara;

mjesto i datum javnog izlaganja: 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) u galeriji Arsenala na Trgu
sv. Stjepana 43 u Hvaru, u 11 sati.

-

- rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana: do
zaključno 5. siječnja 2021. godine.

Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 95. Zakona
tekstualni dio plana, grafički dio plana, obrazloženje plana i sažetak za javnost.
U tijeku javne rasprave javno izlaganje održano je 17. prosinca 2020. godine s početkom u 11.30 sati.
(Budući da se prilikom objave javne rasprave na mrežnim stranicama Grada Hvara potkrala greška pogrešno je bilo objavljeno da će javno izlaganje započeti u 11.30, dok je na drugim mjestima
objavljen početak u 11 sati - javno izlaganje održano je s početkom u 11.30 sati.) Javnom izlaganju
prisustvovali su predstavnici nositelja izrade dok je stručni izrađivač sudjelovao putem livestream
servisa (Zoom), zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.
Javno izlaganje vodio je Doro Abdulmar, voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Hvara. Prijedlog Plana predstavio je Nikša Božić, odgovorni voditelj izrade nacrta
prijedloga Plana i predstavnik stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba.
O javnom izlaganju vođen je zapisnik. Na primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana izrečene tijekom
javnog izlaganja odgovori su dani tijekom javnog izlaganja.
Zapisnik s javnog izlaganja sastavni je dio ovoga Izvješća.
3.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja javne rasprave o prijedlogu Plana pristiglo je:
- 4 (četiri) očitovanja javnopravnih tijela po posebnoj obavijesti
- 10 (deset) pisanih prijedloga i primjedbi sudionika predanih do roka za predaju primjedbi.
Nije bilo očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi zaprimljenih nakon roka za dostavu primjedbi.
U odnosu na dostavljena očitovanja javnopravnih tijela, dva su se odnosila na pozitivno mišljenje na
prijedlog plana, prijedlozi iz jednog očitovanja su u potpunosti prihvaćeni a prijedlozi iz jednog
očitovanja su djelomično prihvaćeni.
Od pisanih prijedloga i primjedbi njih 6 (šest) je prihvaćeno a 3 (tri) je djelomično prihvaćeno. Jedan
zaprimljeni prijedlog nije se odnosio na predmet plana.
Sva pristigla mišljenja, primjedbe i prijedloge obradio je stručni izrađivač. Popis sudionika u javnoj
raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana prihvaćeni, nisu prihvaćeni ili su
djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja nalazi se u prilogu ovog Izvješća.
Zaključak
Istekom roka za očitovanja i izradom ovog Izvješća okončan je postupak javne rasprave. Budući da je
zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi izmijenjen plan na način da se
novim rješenjima utječe na vlasničke odnose, sukladno članku 104. Zakona provesti će se ponovna
javna rasprava.
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Prilozi ovom Izvjescu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Objava javne rasprave
Preslika objave javne rasp rave iz tiska - Siobod na Dalmacija
Preslika objave javne rasp rave s mrezne stranice Grada Hvara
Preslika objave javne rasprave s mrezne stranice Ministarstva prostornoga ureaenja, graditeljstva
i driavne imovine
Posebna pisana obavijest 0 javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj raspravi
Zapisnik 0 javnom izlaganju
Popis sudionika u javnoj raspravi cija su misljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana
prihvaceni, nisu prihvaceni iii su djelomicno prihvaceni s razlozima neprihvacanja

Odgovorni voditelj izrade nacrta
prijedloga Plana

Voditelj · Odsjeka za komunalne djelatnosti,
prostorno ureaenje, graditeljstvo i zastitu
okoliSa, europske fondove i javnu nabavu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara
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Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - Informacije o javni...

https://mgipu.gov.hr/print.aspx?id=3865&url=print&page=1

Naslovnica > O Ministarstvu > Djelokrug > Prostorno uređenje > Prostorni planovi > Informacije o
planovima u izradi > Informacije o javnim raspravama >

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//4.12.2020.Ludbreg.PPU.pdf)
04.12.2020. | pdf (118kb)

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//4.12.2020.Ludbreg.UPU.pdf)
04.12.2020. | pdf (123kb)

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//4.12.2020.Osijek.pdf)
04.12.2020. | pdf (259kb)

(https://www.osijek.hr/urbanisticki-planovi/obavijest-za-javnost/objava-javne-rasprave-o-prijedloguizmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-grada-osijeka/)
04.12.2020. | poveznica

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//1.12.2020. Drnis.pdf)
01.12.2020. | pdf (88kb)

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.11.2020.Velika.Ludina.pdf)
30.11.2020. | pdf (255kb)

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.11.2020.Hvar.pdf)
30.11.2020. | pdf (139kb)

1 of 46

12/4/2020, 11:00 AM

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, europske fondove i
javnu nabavu
KLASA: 350-01/19-01/122
URBROJ: 2128-01-03-20-18
Hvar, 30.11.2020. godine
Predmet: Posebna obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais
- dostavlja se
Poštovani,
Grad Hvar pokrenuo je izradu Urbanističkog plana uređenja Pais (Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja Pais ( „Službeni glasnik Grada Hvara“ broj 14/19).
Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19.) dostavljamo vam posebnu obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana
uređenja Pais (dalje u tekstu: Plan).
Javna rasprava o prijedlogu Plana održati će se u razdoblju od 7. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021.
godine (trideset dana). U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu 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, radnim danom od 9 do 13 sati.
Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama
Grada Hvara (www.hvar.hr).
Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana dana 17. prosinca 2020.
(četvrtak) s početkom u 11 sati u galeriji Arsenala na Trgu sv. Stjepana 43 u Hvaru.
Pozivamo Vas da sudjelujete u javnoj raspravi na način da najkasnije do kraja javne rasprave odnosno
do 5. siječnja 2021. godine na adresu nositelja izrade (Grad Hvar, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar)
dostavite svoje mišljenje sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju. Ukoliko mišljenje ne
dostavite u navedenom roku smatrat će se da je mišljenje dano.
Za eventualne dodatne informacije možete kontaktirati koordinatora izrade plana – Doro Abdulmar,
dipl.ing.građ, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša,
europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, tel: 021 681-741 , email: doro.abdulmar@hvar.hr
S poštovanjem,
Voditelj Odsjeka:
Doro Abdulmar, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, ZAGREB
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, ZAGREB
HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 SPLIT
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića
9, 10110 Zagreb
MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 SPLIT
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Split, Moliških Hrvata 1, 21000 SPLIT
Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/I,
21000 Split
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje - Ispostava Hvar, Ive Miličića
7, 21 450 Hvar
HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP ELEKTRODALMACIJA - SPLIT,
POGON Hvar
HVARSKI VODOVOD-HVAR D.O.O., Radična bb, 21 465 Jelsa
HRVATSKE ŠUME D.O.O., Uprava šuma – Podružnica Split, Šumarija Hvar,
HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško
planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb
ODVODNJA HVAR d.o.o., Vlade Stošića 5, 21450 Hvar
KOMUNALNO HVAR d.o.o., Vlade Stošića 7, 21450 Hvar

15. GRADSKO VIJEĆE - svima
16. GRAD HVAR-Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PAIS (GRAD HVAR)
ODGOVORI NA OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE S JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PLANA

OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA
Oznaka Pošiljatelj očitovanja

Očitovanje

Mišljenje – odgovor izrađivača Plana
(Pozitivno mišljenje)

1.

Hrvatske vode
VGO za slivove južnog Jadrana
Split, Vukovarska 35

Mišljenje da je plan sukladan s planskim dokumentima
upravljanja vodama

2.

MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite,
PU Civilne zaštite Split, Služba
inspekcijskih poslova

U dopisu se navodi da dostavljeni posebni uvjeti trebaju Dostavljeni podaci sadržani su u prijedlogu plana.
biti sadržani u tekstualnom dijelu plana, a prikaz vanjske
javne hidrantske mreže u grafičkom dijelu plana.
Ucrtavanje hidrantske mreže u ovom tipu i mjerilu plana nije u skladu s Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova. Uvjeti za projektiranje hidrantske mreže sadržani su u
tekstualnom dijelu plana, a njihov točan položaj rješava se na projektnoj razini prilikom izrade
projekta prometnica.

3.

HAKOM, Zagreb

U dopisu se navodi kako nemaju primjedbi

(Pozitivno mišljenje)

4.

ODVODNJA HVAR
Hvar

U dopisu se navodi kako su suglasni s načelnim
prijedlogom rješavanja odvodnje sanitarnih otpadnih
voda, uz dvije napomene:
sanitarna odvodnja u ulici Miće Marchija
projektirana je s južne strane
predlaže se korekcija u tekstualnom dijelu plana,
vezano na lokaciju uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda.

Prijedlozi se prihvaćaju

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI
Napomena: cijeli obuhvat UPU-a Pais nalazi se unutar katastarske općine Hvar te se naziv katastarske općine u nastavku ne navodi
Oznaka Podnositelj primjedbe
1.

A. Šipić

Primjedba / prijedlog

Mišljenje – odgovor izrađivača Plana

Prijedlog da se na k.č. 1820/1

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA

UPU PAIS – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S JAVNE RASPRAVE

Oznaka Podnositelj primjedbe

Primjedba / prijedlog

Mišljenje – odgovor izrađivača Plana

a)

a)

b)
c)
d)

omogući parcelacija i izgradnja dvije stambene
zgrade na površini unutar zone mješovite namjene,
kolni pristup ostvari sa prometnice na sjeveru,
ukine kolno-pješačka površina kojom se ostvaruje
kolna veza sa zgradom smještenom izvan obuhvata
plana
površina pristupnog puta u naravi pripoji zelenoj
površini na zapadnom dijelu (oznaka Z) kako bi se
koristila kao prometni pristup do realizacije plana i
dovršetka planirane prometne mreže.

b)
c)
d)

izmjenama prometne mreže u ovom dijelu obuhvata plana omogućuje se i traženi način
parcelacije
prihvaćeno
prihvaćeno
površina kolnog pristupa nije ucrtana u grafički dio plana – pravo služnosti pristupa
postojeće građevine van obuhvata plana omogućuje se u tekstualnom dijelu plana, a
predmet je internih pravnih akata između vlasnika čestica

2.

N. Kovačević

Prijedlog da se planirana prometnica koja prolazi dijelom PRIHVAĆA SE
k.č. 1791/2 i 1791/1 u smjeru istok-zapad predvidi više
prema sjeveru, na način da ravnomjerno prolazi
navedenim česticama i susjednim česticama na sjeveru.

3.

J. Novak

Predlaže se ukidanje planirane javne zelene površine sa PRIHVAĆA SE
dijela k.č. 1786/1 i 1786/2 te da se prostor planira kao
„građevinska zona“.

4.

Š. Buzolić

Predlaže se planiranje pravilnije parcelacije na dijelu k.č. PRIHVAĆA SE
1781 odnosno izravnanje linije prema javnoj zelenoj
površini kako bi građevna parcela imala pravilniji oblik.

5.

I. Ukić

Prijedlog da se k.č. 1789 i 1790 planiraju u integralnom PRIHVAĆA SE
obliku kao građevne odnosno da se preko njih ne planira
prometnica ni javne zelene površine. Na čestici postoji
građevina.
Prijedlog je da se prometnica pomakne prema zapadu.

6.

D. Brnada

Prijedlog da se planirana prometna površina koja prolazi PRIHVAĆA SE
preko k.č. 1797 pomakne prema istoku i „ravnopravno
ucrta i preko susjednih istočnih parcela“ ili da se
navedena prometnica u potpunosti ukine sa k.č. 1797.
Predlaže se i da se na istočnoj polovici k.č. 1797
predvidi izgradnja dvojne građevine

7.

S. Juračić, V. Juračić

Primjedba na parkirna mjesta u koridoru prometnice koja DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA
su planirana na dijelu k.č. 1766 – smatra se da je
Ukinut je dio javnih parkirnih mjesta koja su bila planirana na navedenoj čestici. Obveza
planiranje javnih parkirnih mjesta nepotrebno te se time planiranja javnih parkirališnih mjesta proizlazi iz odredbi Prostornog plana uređenja Grada

UPU PAIS – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S JAVNE RASPRAVE

Oznaka Podnositelj primjedbe

Primjedba I prijedlog

Misljenje  odgovor izradivaca Plana

"nepotrebno utjeee na ukupnu bruto gradevinsku
povrsinu buducih objekata" .

Hvara (clanak 99. Odredbi za provedbu PPUG Hvara) te nije moguce ukinuti sva javna
parkiralisna mjesta

8.

N. Zaninovic

Primjedba na plansko rjesenje u odnosu na k.c. 1767 i
1792. Predlaze se:
a) smanjenje planirane zelene povrsine kako bi se
dobila jos jedna gradevna cestica
b) ukidanje prometnice sjever-jug cime bi se moglo
dodatno prosiriti gradevinsko podrucje
c) ispravak granica izmedu planiranih cestica prema
kartografskom prikazu
d) ukidanje zelene povrsine juzno od gradevinske
cestice na k.c. 1792 (takoder prema grafickom
prikazu)

DJELOMICNO SE PRIHVACA
a) Djelomicno se prihvaca, planirana povrsina javne zelene povrsine (Z1) je smanjena u
odnosu na prijedlog plana. Obveza planiranja javnih zelenih povrsina proizlazi iz odredbi
Prostornog plana uredenja Grada Hvara (clanak 99. Odredbi za provedbu PPUG Hvara) .
Smatra se da je u odnosu na postojece vlasnicke odnose i planirano rjesenje javni park
plan iran na optimalnom mjestu s minimalnom povrsinom potrebnom za tu vrstu namjene.
b) PRIHVACA SE u zoni predmetnih cestica.
c) Ne prihvaca se. Predlozene granice ucrtane su u odnosu na profil prometnice i
omoguc~u gradnju u pravilnom ulicnom potezu.
d) PRIHVA A SE. Prometna mreza u ovom dijelu je izmijenjena sukladno ovom i drugim
prijedlozima ujavnoj raspravi.

9.

N. Barisic

Prijedlog da se na k.c. 2002/8 uredi parking za
cetrdesetak automobila

NIJE PREDMET PLANA
Navedeni prostor ne nalazi se u obuhvatu UPU-a Pais

Prijedlog da se prometnica koja prolazi preko dijela k.c.
1807 izmjesti malo sjevernije kako bi sto manje zadirala
u predmetu cesticu.

PRIHVACASE

10. Z. Pavicic, T. Juric, R. Jurcevic

- -

Za APE d.o.o.
d

CJ

UPU PAIS - OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S JAVNE RASPRAVE

rn~W(~'AIij5fle Nacrta prijedloga plana:
dipUngarh.
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Niksa Bozic, dia

