IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BLATO

OBVEZNI PRILOZI

Sadržaj
1.

Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

2.

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštovati u njegovoj izradi te
sažetak dijelova tih dokumenata koji se odnose na sadržaj prostornog plana

3.

Zahtjevi i mišljenja tijela i osobe određene posebnim propisima
(ZPUG NN76/07 - čl. 79. i 94.)

4.

Izvješće o prethodnoj raspravi

5.

Izvješće o javnoj raspravi

6.

Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

7.

Sažetak za javnost
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IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BLATO

OBVEZNI PRILOZI
8.

STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
RJEŠENJA
Za potrebe ovih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato nisu rađene
posebne stručne podloge.

9.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
POŠTOVATI U NJEGOVOJ IZRADI TE SAŽETAK DIJELOVA TIH DOKUMENATA
KOJI SE ODNOSE NA SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA
Planski pokazatelji i obveze iz Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Prostornim planom županije Dubrovačko-neretvanske (iz 2003. godine) i kasnijim izmjenama
i dopunama tog plana planirana je na tom području rekreacijska zona
- športska dvorana (R4) unutar građevinskog područja naselja Blato.
(Prilog izvod iz PPŽ DN, kartografski prikaz - 1. Korištenje i namjena površina (za područje Općine Blato).

1

Izvod iz PPZ Dubrovačko-neretvanske iz 2003.godine (za područje Općine Blato)
Kartografski prikaz - 1. Korištenje i namjena površina

10.

ZAHTJEVI I MIŠLJENJA TIJELA I OSOBE ODREĐENE POSEBNIM PROPISIMA
(ZPUG NN76/07 - čl. 79. i 94.)

1.

Mišljenja i posebne uvjete poslali su :
T-Mobile Hrvatska d.o.o. - traže se dopune teksta s posebnim osvrtom o planiranju i
ucrtavanju lokacija stanica mobilne telefonije.
Primjedbe T-mobile-a nisu predmet ovih izmjena i dopuna PPUO Blato, a što je bilo vidljivo
iz obavijesti i poziva na prethodnu raspravu.

2.

RH, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode (mišljenje od 29. travnja 2008., urbroj:
2138/02-04/3-08)

- sa zahtjevom da se postojeći tekst dopuni posebnim uvjetima zaštite za područja
Ekološke mreže Republike Hrvatske pod šifrom HR 1000036 Srednjodalmatinski
otoci i Pelješac kao međunarodno područje važno za ptice EU.
Tražena dopuna je uvrštena u tekst odredbi za provođenje prijedloga IDPPUO Blato.
3.

Hrvatske šume - nema primjedbi (dopis urbroj: ST-06-08-SA-3188/2 od 06. 05. 2008.)

4.

Hrvatske vode - nema primjedbi (dopis urbroj: 374-24-1-08-10 od 09. 06. 2008.)

5. HEP-Hrvatska elektroprivreda d.o.o. - Elektrojug Dubrovnik kojim se određuju

posebni uvjeti izmještanja dalekovoda a vezano za izgradnju športske dvorane na
lokaciji Krtinja. Rekonstrukcija će se izvršiti na način da se od TS 35/10 kV „Blato“
polože kabelske trojke kabela XHE-49 A 1x150/25 mm 2, 20 kV, odnosno XHE-49 A
1x185/25 mm2, 35 kV, u trup ulice odnosno ceste do novih stupnih mjesta koje treba
izgraditi sa sjeverne strane županijske ceste Vela Luka-Korčula, a po mogućnosti
van građevinskog područja.
Tražena dopuna je uvrštena u tekst odredbi za provođenje i kartografske prikaze prijedloga
IDPPUO Blato.
6. Općina Blato - zahtjev za izmjenu čl. 22. odredbi za provođenje koji se odnosi na

uvjete građenja u naselju Blato - uvjete određivanja veličine građevinske parcele u
izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Blato.
(dopis urbroj 2138/02-01-08-0309. od lipnja 2008.)

Tražena dopuna je uvrštena u tekst odredbi za prijedloga IDPPUO Blato.
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