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I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

Građevinska područja

građevinsko područje naselja
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sportsko-rekreacijska namjena 
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naselja i izdvojenog dijela 
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područja izvan naselja

građevinskog područja naselja
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obalna crta na katastarskom planu 
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privezište unutar izdvojenog građevinskog Pt područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene

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

građevinskih područja
Površine i zahvati izvan 

R
rekreacijske površine
R - rekreacijska površina (lokacija),
V - vidikovac 

prostornog plana na snazi
obuhvat predviđenog urbanističkog plana uređenja / 


