Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula – Pola («Službene novine Grada Pule» br.
7/09 i 16/09) i čl. 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine Republike
Hrvatske» br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. studenog
2011. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana uređenja «Marina Veruda»
I
Utvrđuje se Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja «Marina Veruda» (u
daljnjem tekstu:Plan) na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi, Nacrta konačnog
prijedloga Plana i mišljenja iz čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne
novine Republike Hrvatske» br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) (u daljnjem tekstu: Zakon).
II
Konačni prijedlog Plana se sastoji od dijelova kako slijedi:
Ø TEKSTUALNI DIO
-ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Ø GRAFIČKI DIO
Ø OBVEZNI PRILOZI
Ø OSTALI PRILOZI
III
Ovlašćuje se Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Pule da sukladno članku 98.
Zakona ishoduje mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije i suglasnost
Župana odnosno tijela kojeg on ovlasti na Konačni prijedlog Plana.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 350-01/09-01/24
Urbroj:2168/01-03-02-0153-11-212
Pula, 24. studenog 2011.
.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Obrazloženje
Člankom 95. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (Narodne novine Republike
Hrvatske br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) utvrñeno je da
Gradonačelnik na temelju Nacrta Konačnog prijedloga prostornog plana , Izvješća o javnoj
raspravi i mišljenja iz članka 94. navedenog Zakona razmatra i utvrñuje Konačni prijedlog
prostornog plana.
Zaključkom
Gradonačelnika Grada Pule, KLASA: 350-01/09-01/24, Urbroj:
2168/01-03-02-0153-11-193 od 27.srpnja 2011., usvojeno je Izvješće o javnoj raspravi
prijedloga Urbanističkog plana ureñenja „Marina Veruda“ (u daljnjem tekstu: Plan) kao
temelj za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana.
U skladu sa predmetnim Izvješćem izrañen je Nacrt konačnog prijedloga Plana kojeg
je Gradonačelnik utvrdio Zaključkom KLASA: 350-01/09-01/24, Urbroj: 2168/01-03-020052-11-198 od 11. listopada 2011.
Nacrt Konačnog prijedloga Plana je, sukladno čl. 94. Zakona, upućen 12. listopada
2011. godine tijelima i osobama odreñenim posebnim propisima radi davanja mišljenja o
poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz članka 90. Zakona, te da su rješenja u
skladu sa zahtjevima posebnih propisa i drugih dokumenata iz njihovog djelokruga. U
Upravnom odjelu za prostorno ureñenje pristigla su mišljenja Lučke kapetanije Pula,
Konzervatorskog odjela u Puli, Državne uprave za zaštitu i spašavanje–Područni ured Pazin,
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na temelju očitovanja
Hrvatskih voda – Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova te
HAKOM-a– Hrvatske agencije za poštu i elektroničke telekomunikacije.
Ovim se Zaključkom predlaže utvrñivanje Konačnog prijedloga prostornog Plana, a
kako bi se na isti sukladno odredbama članka 98. Zakona ishodovala suglasnost Župana
odnosno tijela kojeg on ovlasti na Konačni prijedlog Plana, a na temelju prethodno
pribavljenog mišljenja Zavoda za prostorno ureñenje Istarske županije.

PROČELNIK
Giordano Škuflić, dipl.ing.grañ.v.r.

U privitku:
Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana ureñenja „Marina Veruda“
Izvješće o javnoj raspravi prijedloga Urbanističkog plana ureñenja „Marina Veruda“
Preslici zaprimljenih mišljenja temeljem čl. 94. Zakona

