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Hrvoje Vidović, dipl. ing. arh.
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Savska cesta 19/III, 10000 Zagreb
Grgurević i partneri d.o.o.

12. siječnja 2017. od 23. siječnja 2017. do 6. veljače 2017.

ISTARSKA ŽUPANIJA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRSAR - ORSERA

Službene novine Općine Vrsar 1/15 Službene novine Općine Vrsar - Orsera 4/17

OPĆINA VRSAR - ORSERA

IZMJENE I DOPUNE

Stručni tim u izradi plana:

Hrvoje Vidović, dipl. ing. arh.
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Mr. sc. Dubravko Milojević, dipl. ing.
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Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):
Klasa: 350-02/17-11/17,          Ur. broj: 531-05-17-2,         datum: 28. ožujka 2017. 

GRAĐEVINSKA PODRUČJA
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I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

Građevinska područja

izgrađeni dio neizgrađeni dio

Granice

granica izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja

H1 marikultura
H1 - uzgoj školjaka

poslovna namjena
K4 - marikulturaK4

ugostiteljsko-turistička namjenaT4 T4 - ugostiteljsko-izletnička
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granica obuhvata PPUO Vrsar
granica Općine Vrsar
granica naselja 

obalna crta na katastarskom planu 

Pomorski promet

luka otvorena za javni promet
- lokalnog značaja

postojeće planirano

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

građevinskih područja
Površine i zahvati izvan 

V V - vidikovac, PP - prirodna plaža (lokacija)
rekreacijske površine


