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SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA
R1 - sport

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

RAZVOJ I UREÐENJE PODRUČJA

OBUHVAT PLANA

GRANICE

PROMETNE POVRŠINE

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
TS - trafostanica

OBALNA CRTA

POJAS UNUTAR ZAŠTIĆENOG OBALNOG
PODRUČJA MORA - 100 m od obalne crte

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

KUPALIŠNO-REKREACIJSKA NAMJENA - kopneni dio
R3 - uređena plaža

JAVNO PARKIRALIŠTE

KUPALIŠNO-REKREACIJSKA NAMJENA - morski dio
R3 - uređena plaža (akvatorij i moguće proširenje kopnenog dijela)
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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)

Službene novine Primorsko-goranske županije br. 32/08, 9/12

Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/14 od 8. srpnja do 6. kolovoza 2014. godine

NAČIN I UVJETI GRADNJE

4.

NAČIN I UVJETI GRADNJE
SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
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

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

SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
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 sportsko-
         rekreacijskoj namjeni
KP - komunikacijske kolnopješačke površine
DJ - igralište za djecu
PZ - uređeni parkovni nasadi i prirodno zelenilo
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora

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

KUPALIŠNO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE
S - sunčališta;           Gpom - građevine za pomoćne sadržaje kupalištu

INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE - trafostanica

kopneni dio morski dio

kopneni dio morski dio

kopneni dio morski dio

kopneni dio morski dio

obveza izvedbe interne parkirališne površine unutar zone R1-1

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

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

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA -  kopneni dio i akvatorij (luka Dunat)
PR - privezište;        Gpom - građevina za pomoćne sadržaje luke;         Gpr - građevina za prateće sadržaje luke
IP - interna parkirališna površina za korisnike prostora
PRIKLJUČENJE ZONE NA PROMETNU, KOMUNALNU I OSTALU INFRASTRUKTURU
promet, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba, elektronička  komunikacijska infrastruktura
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