kopneni dio

morski dio

KUPALIŠNO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
GRANICE

kopneni dio

morski dio

GSL - postojeća građevina s pogonskom stanicom ski-lifta te pomoćnim sadržajima
PSL - površina akvatorija postojećeg ski-lifta;
KP - komunikacijske pješačke površine

KUPALIŠNO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
OBUHVAT PLANA
OBALNA CRTA
POJAS UNUTAR ZAŠTIĆENOG OBALNOG
PODRUČJA MORA - 100 m od obalne crte
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LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - kopneni dio i akvatorij (luka Dunat)
Gpr - građevina za prateće sadržaje luke

PRIKLJUČENJE ZONE NA PROMETNU, KOMUNALNU I OSTALU INFRASTRUKTURU
promet, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba, elektronička komunikacijska infrastruktura
20 m

10

0

20

40

60

80

100 m

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
TS - trafostanica

Županija:

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

PROMETNE POVRŠINE

Grad:

GRAD KRK

Naziv prostornog plana:

URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA 26 - DUNAT
- KONAČNI PRIJEDLOG PLANA -

JAVNO PARKIRALIŠTE
KUPALIŠNO-REKREACIJSKA NAMJENA - kopneni dio

Naziv kartografskog prikaza:

R3 - uređena plaža

KUPALIŠNO-REKREACIJSKA NAMJENA - morski dio

NAČIN I UVJETI GRADNJE

Broj kartografskog prikaza:

4.

R3 - uređena plaža (akvatorij i moguće proširenje kopnenog dijela)

SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

DJ

PR - privezište;
Gpom - građevina za pomoćne sadržaje luke;
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

NAČIN I UVJETI GRADNJE

Gpr

Gpom - građevine za pomoćne sadržaje kupalištu

morski dio

R1 - sport

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET
LOKALNOG ZNAČAJA - kopneni dio i akvatorij (luka Dunat)

Gpr

Gpom - građevine za pomoćne sadržaje kupalištu

INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE - trafostanica

RAZVOJ I UREÐENJE PODRUČJA

R1

S

S - sunčališta;

KUPALIŠNO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

Z

UP

K - kupalište;

ST - nenatkriveni sportski tereni za različite vrste sportova
RT - nenatkriveni rekreacijski tereni za različite vrste rekreacije
B - otvoreni bazen
Gpom - građevina za pomoćne sadržaje sportsko-rekreacijskoj namjeni
Gpr - građevina za prateće sadržaje sportsko-rekreacijskoj namjeni
DJ - igrališta za djecu
PZ - uređeni parkovni nasadi i prirodno zelenilo
KP - komunikacijske kolne i pješačke površine
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora

Mjerilo kartografskog prikaza:

Odluka Gradskog vijeća o izradi Plana:
Službene novine Primorsko-goranske županije br. 32/08, 9/12

Odluka Gradskog vijeća o donošenju plana:
.

Javna rasprava (datum objave):
Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/14

Javni uvid održan:
od 8. srpnja do 6. kolovoza 2014. godine

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
Marinko Bajčić, dipl.iur.

(ime, prezime i potpis)
Suglasnost na plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13)

Pravna osoba koja je izradila plan:

obveza izvedbe interne parkirališne površine unutar zone R1-1
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:
Valter Perčić, dipl.ing.geod.

SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
S - površina sunčališta
ST/RT - nenatkriveni sportski ili rekreacijski teren
Gpom - građevina za pomoćne sadržaje sportsko-rekreacijskoj namjeni
Gpr - građevina za prateće sadržaje sportsko-rekreacijskoj namjeni
KP - komunikacijske kolne i pješačke površine
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora

PR

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

K

S - površina sunčališta
Gpom - građevina za pomoćne sadržaje sportsko-rekreacijskoj namjeni
Gpr - građevina za prateće sadržaje sportsko-rekreacijskoj namjeni
B - otvoreni bazen
KP - komunikacijske pješačke površine
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora

SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
S - površina sunčališta
ST/RT - nenatkriveni sportski ili rekreacijski teren
Gpr - postojeća građevina za prateće sadržaje sportskorekreacijskoj namjeni
KP - komunikacijske kolnopješačke površine
DJ - igralište za djecu
PZ - uređeni parkovni nasadi i prirodno zelenilo
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora
kopneni dio

(ime, prezime i potpis)
Odgovorni voditelj:
Gorana Ljubičić, dipl.ing.arh.

(ime, prezime i potpis)
Stručni tim u izradi plana:
1.
2.
3.
4.

Igor Barić, mag.ing.aedif.
Nikša Capelletti, dott.sput.
Ivna Grabovac, dott.arch.
Antica Gurdulić, ing.arh.

K - kupalište;
S - sunčališta
Gpom - građevine za pomoćne sadržaje kupalištu

5.
6.
7.
8.

Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh.
Gorana Ljubičić, dipl.ing.arh.
Mira Mihelčić, dipl.ing.građ.
Anton Vuleta, dipl.ing.el.

Pečat Gradskog vijeća:

Predsjednik Gradskog vijeća:
Josip Staničić

(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

morski dio

KUPALIŠNO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

1:1000

(ime, prezime i potpis)

Pečat nadležnog tijela:

