Na temelju članka 60. Statuta Grada Pule, ( “Službene novine”, br. 9/06 – pročišćeni
tekst i 14/07), članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine 76/07) ,
članka 3. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (“Narodne
novine”, br. 101/98), Rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP/I-362-02/07-10/5 Ur.broj:531-07-07-4 od 27.
prosinca 2007., Gradsko Poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj 21. veljače 2008.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga
Generalnog urbanističkog plana grada Pule
za ponovljenu javnu raspravu
I
U svrhu provođenja ponovljene javne rasprave utvrđuje se prijedlog Generalnog
urbanističkog plana grada Pule ( u daljnjem tekstu: GUP) za ponovljenu javnu raspravu.
II
Prijedlog GUP-a koji će se uputiti u ponovljenu javnu raspravu izrađen je sukladno
elementima Zaključka Gradskog Poglavarstva o ponavljanju postupka javne rasprave o
prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule («Službene novine», 14/07).
III
Usklađenje prijedloga GUP-a sa uvodno citiranim Rješenjem Uprave za inspekcijske
poslove, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, rezultiralo je i
izmjenom pojedinih planskih rješenja, a naročito za:
· sve lokacije namjene sporta sa smještajem kojima je namjena promijenjena u sport
· lokaciju ugostiteljsko turističke namjene Stoja –Stara Klaonica kojoj je ukupni
smještajni kapacitet smanjen sa 200 na 162 postelje
· pripadajući akvatorij luke nautičkog turizma Sveta Katarina koji je smanjen na
10,0 ha
· obvezu izrade planova užeg područja koji se prema Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji moraju izrađivati za neizgrađena građevinska područja
(Urbanistički planovi uređenja)
· točno određivanje svih parametara za lokacijske uvjete i način gradnje
· način izdavanja odobrenja za građenje za građevine od značaja za Državu koji se
ne može ograničavati obveznom izradom planova užih područja
Sukladno navodima iz ove točke mijenja se i Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu
GUP-a.( «Službene novine» 6/06,8/07 i 11/07).
IV
Ponovljena javna rasprava o prijedlogu GUP-a provesti će se u trajanju utvrđenom
Zaključkom Gradskog Poglavarstva navedenim u drugoj točki ovog Zaključka, a primjedbe
na izloženi prijedlog moći će se podnositi na sva planska rješenja unutar ukupnog područja
obuhvata.

V
Prijedlog GUP-a za ponovljenu javnu raspravu izložiti će se u prostorima
Upravnog odjela za prostorno uređenje i na službenim internet stranicama Grada Pule
www.pula.hr
Građanstvo će se putem javnih glasila izvijestiti o mjestu, točnom datumu i vremenu
održavanja javnog izlaganja, te o načinu davanja prijedloga i primjedbi na izloženi prijedlog
GUP-a.
VI
Povjerenstvo za obradu prijedloga i primjedbi sudionika javne rasprave, imenovati će
se posebnim Zaključkom Gradskog Poglavarstva.
.

VII
Sastavni dio ovog Zaključka čini prijedlog GUP-a .
VIII
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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