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ODLUKE VIJEĆA 

Na temelju članka 100. i 101. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/2007) 
vijeće općine Bolje na 10/2007. sjednici dana 
20.prosinca 2007. donijelo 
 
PROSTORNI PLAN UREðENJA OPĆINE 

BOL 
 

Članak 1. 
 

Donosi se odluka o prihvaćanju 
Prostornog plana ureñenja općine Bol. 
 

Članak 2. 
 

Prostorni plan ureñenja općine Bol sastoji 
se od tekstualnog i grafičkog dijela. 

Tekstualni dio plana u Mapi 1  sadrži: 
uvod, polazišta, ciljeve prostornog razvoja 
ureñenja, te plan prostornog ureñenja, a u Mapi 2 
sadrži odredbe za provoñenje PPU-a općine Bol. 
Grafički dio plana sadrži Mape: korištenje i 
namjena površina (M 1:25.000), infrastrukturni 
sustavi i mreže – promet (M 1: 25.000), 
infrastrukturrni sustavi i mreže – vodno 
gospodarski sustav- korištenje voda (M 1: 
25.000), infrastrukturni sustavi i mreže – vodno 
gospodarski sustav- odvodnja otpadnih voda (M 
1: 25.000), infrastrukturni sustavi i mreže – 
energetski sustav-elektroenergetika, pošta i 
telekomunikacije (M 1:25.000), uvjeti korištenja i 
zaštite prostora- uvjeti korištenja (M 1: 25.000), 
uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti 
korištenja područja posebnih ograničenja u 
korištenju (M 1: 25.000), uvjeti korištenja i  
 
 

 
zaštite prostora- područja primjene posebnih 
mjera ureñenja i zaštite – zaštita posebnih 
vrijednosti i obilježja (M 1: 25.000), uvjeti 
korištenja i zaštite prostora- područja primjene 
posebnih mjera ureñenja i zaštite- područja i 
djelovi primjene planskih mjera zaštite (M 1: 
25.000), grañevinska područja naselja i pordručja 
posebnih uvjeta korištenja ( M 1: 5.000), 
grañevinska područja naselja i područja posebnih 
uvjeta korištenja (M 1: 5.000), grañevinska 
područja naselja sa granicama planova užih 
područja (M 1: 5.000), grañevinska područja 
naselja sa granicom plana užeg područja (M 
1:5.000). 
 

Članak 3. 
 

Izrañivać PPU-a općine Bol je tvrtka A+ 
U, atelje za arahitekturu i urbanizam d.o.o., 
Komiža 
 

Članak 4. 
 

Uvid u PP općine Bol se može dobiti na 
adresi Ministarstva graditeljstva u Zagrebu, na 
adresi Ureda državne uprave u SDŽ- Službe za 
prostorno ureñenje u Supetru i na adresi općine 
Bol.  

Članak 5. 
 

Prostorni plan općine Bol će se objaviti u 
Službenom glasniku općine Bol.  

PPU općine Bol stupa na snagu osmog 
dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2008.godine. 
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Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko - dalmatinska 
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 

Urednik: Stipe Karmelić 
Tehnički urednik: Željko Bralić 

 


