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REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće

Komisija za imena ulica i trgova
i za spomenike
KLASA: 015-08/09-01/9
URBROJ: 2181/01-02-05-14-2
Split, 23. ožujka 2015. 90dine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nJr predsjednika Borisa Ćurkovića
-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog ~ešenja o određivanju imena Sportsko rekreacijskom
parku na području Gradskog kotara Plokite

PRAVNI TEMELJ:

Ćlanak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada
Splita", broj 17109, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - proćišćeni
tekst)

NOSITELJ IZRADE
I PREDLAGATELJ:

Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike

IZVJESTITELJ:

Dr. sc. Goran Sučić, predsjednik Komisije

Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 1. Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća
("Službeni glasnik Grada Splita", broj 37/13, 47113, 53/13, 5114 i 11114 - pročišćeni tekst),
Komisija Gradskoga vijeća Grada Splita za imena ulica i trgova i za spomenike je na 4.
sjednici, održanoj 23. ožujka 2015. godine, utvrdila Prijedlog rješenja o određivanju imena
Sportsko rekreacijskom parku na području Gradskog kotara Plokite, te ga dostavlja
Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i odlučivanje.

PREDSJEDNIK

KOMISIJE

Dr. sc Goran Sučić

KLASA:
URBROJ:
Split,
Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita",
broj17/09, 11/10, 18/13,39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst J, Gradsko vijeće Garda Splita na
_
sjednici, održanoj
2015. godine, donosi

RJEŠENJE
o određivanju imena Sportsko rekreacijskom
na području Gradskog kotara Plokite

parku

I.
Području Gradskog kotara Plokite, položenom s južne strane Vinkovačke ulice,
zapadno od benzinske postaje, te u neposrednoj blizini Spomenika prvom splitskom odredu,
određuje se ime:
Sportsko rekreacijski park
Prvi splitski odred

II.
Ovo će Rješenje

biti objavljeno u .Službenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Mr.

sc. Boris Ćurković, dipl. iur.

•

Obrazloženje

Gradonačelnik Grada Splita pokrenuo je inicijativu da se budućem sportskom
rekreacijskom parku na području Gradskog kotara Plokite, odredi ime Prvi splitski odred.
Na području Gradskog kotara Plokite u Vinkovačkoj ulici Generalnim urbanističkim
planom Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj 1/06, 15/07, 3108, 3/12, 52/13 i
41114), predviđena je zona rekreacijske namjene oznake ~R2", na kojem području se mogu
uređivati otvorena igrališta, te prateći sadržaji. Moguća je gradnja građevina što upotpunjuju i
služe osnovnoj djelatnosti ( garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji l, te se
omogućava izgradnja podzemnih garaža.
Na 4. sjednici, održanoj 23. ožujka 2015. godine, Komisija za imena ulica i trgova i za
spomenike utvrdila je Prijedlog Rješenja o određivanju imena Sportskog rekreacijskog
parka Prvi splitski odred na području GK prokite.
Prijedlog Rješenja dostavlja se Gradskome vijeću na raspravu i odlučivanje.
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REBUBLlKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 015-08/14-01/9
URBROJ: 2181/01-09-14-1
Split, 22. rujna 2014. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdje-

PREDMET: Inicijativa o određivanju imena Sportsko-rekreacijskom
na području GK Plokite

parku

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada Splita~ broj
17/09,11/10,18/13,39/13;
46/13-pročiščeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 22.

rujna 2014. godine pokreće inicijativu da Komisija za imena ulica, trgova i za
spomenike Gradskoga vijeća Grada Splita predloži Gradskom vijeću Grada Splita da
Sportsko-rekreacijskom parku na području GK Plokite odredi naziv:
"SPORTSKO-REKREACIJSKI
PARK
PRVI SPLITSKI ODRED"

Obrazloženje
U trajno sjećanje na naše mlade sugrađane koji su s mjesta sadašnjeg GK Plokite 11.
kolovoza 1941. godine krenuli u borbu protiv fašista darovavši za slobodu mladost i život
predlaže se Komisiji za imena ulica trgova i za spomenike da predloži Gradskom vijeću
Grada Splita da se budućem SRC u GK Plok;te da ime SPORTSKO - REKREACIJSKI
PARK PRVI SPLITSKI ODRED s obzirom da se na navedenoj lokaciji već nalazi spomenik
na pale žrtve.
Slijedom toga, predlaže se Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike da povuče svoj
Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu koji je bio u dnevnom
redu 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita održane 25. kolovoza 2014. godine.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
U prilogu: Dokumentacija
DOSTAVITI:
"1) Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike, ovdje
2. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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