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Golf igralište "Stancija Grande"

Turistička lokacija "Stancija Grande"

Poslovna lokacija "Radna zona "Neon"

R1
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Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):
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GRAĐEVINSKA PODRUČJA
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I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

Građevinska područja

građevinsko područje naselja

ugostiteljsko-turistička namjena
T1- hoteli (u okviru golf igrališta)

izgrađeni dio neizgrađeni dio

sportsko-rekreacijska namjena 
R1 - golf

T1

R1

Granice

prostor ograničenja u ZOP-u

granica građevinskog područja
naselja i izdvojenog dijela 

granica izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja

građevinskog područja naselja

poslovna namjena
K - općaKK

Područja posebnih uvjeta korištenja
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granica obuhvata PPUO Vrsar
granica Općine Vrsar
granica naselja 

građevinskog područja
neuređeni dio 

Zračni promet

helidrom

postojeće planirano

izgrađeni dio neizgrađeni dio

Površine isključive namjene (unutar građevinskih
područja naselja i izdvojenih građevinskih područja)

Cestovni promet

benzinska postaja

prostornog plana na snazi
obuhvat predviđenog urbanističkog plana uređenja / 


