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PREDMET:

ZAHTJEV ZA PROVEDBU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Općina Milna traži ŽURNU provedbu inspekcijskog nadzora nad izvođenjem građevinskih
radova na građevinama za koje nisu ishođeni akti kojima se odobrava građenje, a sve temeljem Zakona o
prostornom uređenju i gradnji.
Riječ je o desetak novih građevina i temelja koja su izgrađeni tijekom srpnja,kolovoza i rujna
tekuće godine na području Općine Milna na lokacijama prikazanim na kartografskom prikazu koji Vam
dostavljamo u privitku ovog zahtjeva, a njihovo građenje se i dalje nesmetano nastavlja. Područje
bespravne gradnje obuhvaća predio iznad uvale Smokvina na č. z. 1086/10/12, č.z. 1081/9 i 1078/1 k.o.
Milna te predio iznad uvale Lučica na č.z. 918/1 k.o. Milna. U privitku zahtjeva dostavljaju se i
fotografije predmetnih građevina te izvadci vlasničkih listova.
Obzirom da se radi o protuzakonitim radnjama različitih investitora, a što predstavlja i kazneno
djelo te se sve događa na području koje je izvan obuhvata bilo koje građevinske zone i to na području
koje se Prostornim planom uređenja Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 5/2007) štiti
kao OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL – PRIRODNI KRAJOBRAZ (PK), Općina Milna zahtjeva od
naslova žurnu intervenciju te poduzimanje svih zakonskih mjera kako bi se zaustavila i sprijeĉila
daljnja devastacija ovog prostora.
Posebno želim naglasiti da su se na području Općine Milna u posljednjih 15-tak godina u
nekoliko navrata uklanjale bespravno sagrađene građevine, stoga je neophodno da se ODMAH reagira
kako bespravna gradnja ne bi uzela daleko šire razmjere. Posebno sada kada je na snazi Zakon o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te pokušaju da se isti na sve moguće načine zlouporabi.
O svim poduzetim radnjama molim da se pravovremeno obavještava Općina Milna.
Sa poštovanjem,
OPĆINSKI NAĈELNIK
Frane Lozić, v.r.
Prilog:
-

preslika katastarskog plana i karte 4a-4 PPUO Milne sa lokacijama bespravne gradnje
fotografije građevina
izvadci vlasničkih listova

-

naslovu
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Uprava za inspekcijske poslove, Vinogradska 25, 10000 Zagreb
PU Splitsko-dalmatinska, PP Brač
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-

