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GRADSKO VIJEĆE
Vijećnicima
-svimaPREDMET: Vijećnik Mladen Bastijanić - odgovor na dio vijećničkog pitanja koji se
odnosi na kulturnu baštinu i zaštitu guvna na području zaseoka Šikuli
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena
Bastijanića) je na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 3. listopada 2016.
godine, postavio dva vijećnička pitanja i to moli Gradonačelnika Grada Labina da se objave
podaci o kulturno-povijesnim zaštićenim područjima i objektima na Labinštini i gradu Labinu i
vezano uz to pita da li će investitor područja Šikuli sačuvati kulturno povijesno dobro – guvno
(guno) koje je u zoni građevinskih radova. Pitanje obrazlaže tako da kaže da je na prošloj
sjednici Vijeća kod glasanja o „Projektu Šikuli“ ostao uzdržan jer nije dobio odgovor na isto
pitanje od strane investitora iako su kod predstavljanja projekta prije tri godine to izričito
obećali.
ODGOVOR:
Poštovani,
Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli
je kao javno-pravno tijelu u postupku izrade dokumenta prostornog uređenja pozvan od
strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju da dostavi svoje
zahtjeve, uvjete, mišljenje u svezi sa izradom Urbanističkog plana uređenja Šikuli.
Postupajući po tom zahtjevu Upravnog odjela Konzervatorski odjel u Puli dostavio je svije
mišljenje KLASA: 612-08/16-10/369 od 13. rujna 2016. godine kojim je uvjetovao izradu
Konzervatorske podloge za cijelo područje unutar obuhvata Plana, putem za to ovlaštene
osobe, za koju je potrebno nakon izrade ishoditi njihovu suglasnost. Izrada Konzervatorske
podloge prethodi izradi samoga plana i ona će kao takva predstavljati temelj za utvrđivanje
mjera zaštite te valorizaciju i očuvanje kulturne baštine unutar obuhvata Plana.
Konzervatorskom podlogom obuhvatit će se i guvno kojeg spominjete u svom pitanju i kroz
taj dokument valorizirat će se spomenička i ambijentalna vrijednost tog lokaliteta, a sve u
suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli. Uvjeti i mjere zaštite koje budu utvrđene
Konzervatorskom podlogom bit će obvezujuće za svakog onog tko bude izvršavao neki
zahvat unutar područja obuhvata UPU-a Šikuli.
Što se tiče molbe da Grad Labin objavi podatke o kulturno-povijesnim zaštićenim
područjima i objektima na Labinštini i Gradu Labinu obavještavamo cijenjenog vijećnika da
su ti podaci objavljeni već duži niz godina kako na mrežnim stranicama Ministarstva kulture
gdje je dostupan registar za cijelu Hrvatsku tako i na mrežnim stranicama Grada Labina gdje
su dostupni podaci za područje Grada Labina. S tim u svezi upućujemo Vas na slijedeće
linkove:

Ministarstvo kulture (kulturna baština): http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (prirodna baština): http://www.iszp.hr/gis/
Grad Labin: http://www.labin.hr/umjetnost-i-kultura
http://www.labin.hr/dokumenti-prostornog-uredenja
Sa poštovanjem,
GRADONAČELNIK
Tulio Demetlika v.r.
Izradio: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju

