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SKUJ'STINA OPČINE SPLIT
IZVRSNO VIJECE SKUPSTINE

SPLIT
BROJ 3

1985.

Clan 5.
OI'CINE

SPLIT

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objavlji\'anja u »)Službenom glasniku općine Split«(..

Na temelju člana 19. Zakona o prostornom. planiranju i uređivanju
prostora
(»Narodne novine
SRH", broj 54(80), člana 192. Statuta općine Split
(.Službeni glasnik općine Split", broj 8/78, 3(82 i
6(84) a u skladu s Generalnim urbanističkim
planom
Splita ("Službeni glasnik općine Split«. broj 13(78 i
14(83) i Odlukom o izradi Provedbenog urbanistič. kog plana područja Pazdigrad u Splitu ("Službeni
glasnik općine Split", broj 13(82). Skupština općine
Split, na 34. sjednici Vijeća udruženog rada i na 33.
sjednici Vijeća mjesnih zajednica održanim 7. veljače 1985. godine, donosi

PREDSJEDNIK
Vijeća udruženog rada
Ante Domić, v. f .

plana

član l.
~ _ Donosi se Provedbeni urbanistički plan područja
Pazdigrad
(u daljnjem
tekstu
"Provedbeni
plan").
član 2.
Granice zahvata Provedbenog plana jesu:
- s istoka Put DuHova,
- s juga paInirano Setalište l. maja,
- sa zapada planirana Lovnnačka
cesta,
- sa sjevera Poljička cesta ..

PREDSJEDNIK
Vijeća mjesnih zajednica
Ljubomir Božiković, v. r.

ODLUKU
o donošenju p

grama buduće izgradnje radne zone
Podi-Dugopolje
član l.
m buduće izgradnje radne zone
ljnjem tekstu )Program«).

član 3.
Namjena pO\Tšina koje zahvata ovaj Provedbeni
plan je za:
- individualnu
i kolektivnu
stambenu izgradnju s pratećim sadržajima potrebne urbane opreme.
- Zavod za reumatske
bolesti i rehabilitaciju
»Splitske toplice«,
- rasadnik s pratećim sadržajima komlmalne
radne organizacije »Parkovi i nasadi«.
-

saobraćaj nice i zelene površine.
Clan 4.

Elaborat Provedbenog plana iz člana l. ove odluke sadrži:
- grafički .prikaz u mjerilu l :5000, l: 1000, l: 100,
_ urbanističko tehničke
uređenje prostora,
- tehničko obrazloženje,
-

uvjete

za izgradnju

i

idejno rješenje infrastrukture,

provedbene odredbe,
orijentacioni troškovnik

~an 2.
Elaborat Programa s"drži:
_ grafički prikaz u mjerilu 1:5000,
_ plan namjene površ~a s kvalificiranim pokazateljima za industrijsku. ~. o~talu izgradnju, - osnovno prometno ne nje,
_ tretman otpadnih voda i njihov utjecaj na
zagađenje rijeke Jadro.
Elaborat iz stava 1. ovog č \ina, ovjeren pečatom Skupštine općine Split i potpisom predsjednika
Skupštine općine Split sastavni je ~io ove odluke a
čuva se II Komitetu za urbanizam i građevinarstvo
općine Split.
~
član 3.

- plan urbanističkih mjera za zaštitu i spašavanje stanovništva u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti kao i od elementarnih nepogoda,
-

PREDSJEDNIK
Skupštine općine
Božidar Papić, v. f.

Na temelju člana 18. Zakona o prostornom pla.ranju i uređivanju prostora
(»Narodne
novine
S H", broj 54(80), člana 192. Statuta općine Split
(. užbeni glasnik općine Split«, broj 8(78, 3(82 i
6(8 , a u skladu s Prostornim planom općine Split
(.Slu'beni
glasnik općine Split«. broj 8(77 i 4(83) i
Odlu :o o izradi programa buduće izgradnje radne
zone
di-Dugopolje (.Službeni glasnik općine Split,
broj 14 SO) Skupština općine Split, na 34. sjednici
Vijeća u ruženog rada i na 33. sjednici Vijeća mjesnih zaje
ica održanim 7. veljače 1985. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Provedbenog urbanIstičkog
područja Pazdlgrad u Splitu'

Broj: 02-1473(1-85.
Split, 7. veljače 1985.

uređenja zemljišta.

Elaborat PUP-a ovjeren pečatom Skupštine općine Split i potpisom predsjednika
Skupštine općine Split sastavni je dio ove odluke a čuva sc '..1
Komitetu
za urbanizam i građevinarstvo
općine
Split.

Ova odluka stupa na snagu osmog
ana nakon
objavljivanja
u »Službenom glasniku opčine Split«.
Broj: 02-1474(1-85.
Split, 7. veljače 1985.
PREDSJEDNIK
Vijeća udruženog rada
Ante Domić, v. r.
PREDSJEDNIK
Vijeća mjesnih zajednica
Lju.bomir Božiković, v. r.

PREDSJEDNI
Skupštine općine
Božidar Papić, ,:. r.

