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1) Temeljem članka 7. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine
Blato br. 2/2013), načelnik Općine Blato dana 20. lipnja 2014. godine donosi

PLAN KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA
OPĆINE BLATO
Članak 1.

-

-

Ovim Planom utvrñuju se:
javne površine na području Općine Blato, koje se mogu dati na privremeno korištenje,
za namjene odreñene člankom 5. Odluke o zakupu javnih površina (u daljnjem tekstu
odluka),
definiranje zona.
Članak 2.

Javne površine na području Općine Blato su:
-

-

Ulice, ceste, trgovi, pješačke zone, prolazi, javne stube, parkirališta, nogostupi,
stajališta javnog prometa i slične površine,
javne zelene površine: parkovi, drvoredi, šetnice, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta,
rekreacijske površine, javne površine uz javno pomorsko dobro, zelene površine uz
cestu u naselju, zelene površine uz javne objekte i slične zelene površine,
dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao
javne, ceste prema posebnom zakonu (županijske ceste i državne ceste).
Članak 3.
Javne površine iz članka 2. utvrñuju se prema zonama kako slijedi:

ZONA 1
Područje koje omeñuju ceste: ulica br. 1., ulica br. 31. ulica br. 85. i ulica br. 32.,
uključujući trg ispred hotela "Lipa", prostor izmeñu igrališta za male športove i športske
dvorane, površine uz ulicu br. 1 od Hotela "Lipa" do raskrižja sa 1.,11. i 86. ulicom, te
prostor plokate ispred crkve Svih Svetih.
ZONA 2
Površine u uvali Prigradica na rivi od hotela Prigradica do jige, površine u uvali
Gršćica na rivi, površine u uvali mala Prižba na platou rive, površina uz plažu na Prižbi i
ostali dijelovi naselja Blato koji nisu obuhvaćeni zonom 1.
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ZONA 3
Sva ostala grañevinska područja Prigradice, Gršćice, Prižbe, Prišćapca, Karbuna,
Zaglava koja nisu obuhvaćena II zonom, te područja Črnja Luke, Kurije, Naplovca, Žukove,
Nove i Garme.
Članak 4.

Sastavni dio ovog Plana korištenja javnih površina je grafički prikaz naselja Blato u
mjerilu 1:2500.
Članak 5.

Popis lokacija / javnih površina koje Općina Blato u skladu sa propisima i svojim
aktima daje na privremeno korištenje definira se kako slijedi:
ZONA 1
Opis lokacije/površine

Namjena

1. Javna površina autobusnog kolodvora

prodaja karata, stajalište autobusa i
telefonska govornica

2. Javna površina od Splitske banke do
trgovine Studenac
3. Javna površina izmeñu Splitske banke i
HPB

ugostiteljski štekat

kiosk

4. Javna površina u raskrižju ulice br. 1 i
ulice br. 31.

kiosk

5. Javna površina na trgu ispred hotela "Lipa"

prodaja na štandovima, reklamni pano

6. Javna površina na sjevernom nogostupu uz
ul. br. 1 od hotela Lipa do škole i nogostup
uz ulicu broj. 33.

prodaja na štandovima

7. Javna površina u raskrižju ulice br. 32. i
ulice br. 33.

kiosk

8. Javna površina izmeñu športske dvorane i
igrališta za male športove

kiosk

9. Javna površina na plokati
članka 5.

održavanje koncerata, i namjena iz
st. 1. točke 4., 5. i 6. Odluke

10. Javna površna na južnom nogostupu od
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reklamni pano

ZONA 2
11. Javna površina na rivi u Prigradici od hotela
Prigradica do jige
štekat
12. Javna površina na rivi u uvali Gršćica

prodaja na štandovima, ugostiteljski

prodaja na štandovima

13. Javna površna na rivi u uvali mala Prižba
pano

kiosk, ugostiteljski štekat, reklamni

14. Javna površina na plaži na Prižbi
smještaj

kiosk ili slični objekt (kontejner)za
športske opreme

15. Javna površina na parkiralištu uz ulicu br. 31.
i ispred Trikopa .o.o.
16. Javne površine: Prigradica, Prižba,
Gršćica i Karbuni

prodaja iz vozila
telefonske govornice

Općina Blato može na zahtjev stranke i uz suglasnost načelnika Općine Blato u
iznimnim slučajevima odobriti korištenje javne površine i u druge svrhe.
Članak 6.
Ovaj Plan i program korištenja javnih površina stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 363-02/14-01/19
UR.BROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 20. lipnja 2014. godine

NAČELNIK
dipl. inž. Ante Šeparović, v.d.
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Mario Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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