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PRIMJEDBA NA PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG
URBANISTIČKOG PLANA ZA STARU GRADSKU JEZGRU SPLITA
PREDMET: Neobavještavanje međunarodnih organizacija za zaštitu kulturne
baštine o namjeri poduzimanja većih graditeljskih zahvata u zaštićenoj staroj
jezgri grada Splita
U 172. članku Pravila za provođenje Konvencije za zaštitu svjetskog naslijeđa stoji:
"Odbor za svjetsku baštinu /World Heritage Committee/ poziva države potpisnice
Konvencije da preko UNESCO-ova Sekretarijata obavijeste ovaj Odbor o svakoj
namjeri poduzimanja većih restauratorskih ili graditeljskih pothvata koji bi mogli
utjecati na vrijednost toga područja kao dijela zaštićene svjetske baštine. Obavijest
mora biti upućena što je prije moguće, prije donošenja odluke čije bi provođenje
izazvalo posljedice koje se neće moći poništiti, kako bi Odbor mogao pomoći u
traženju prikladnog rješenja koje će osigurati da se sačuva vrijednost zaštićenog
područja kao dijela svjetskog naslijeđa."
Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije (UNESCO World Heritage
Convention), a stara gradska jezgra Splita (Historical Complex of Split with the
Palace of Diocletian) od 1979. godine prostor pod UNESCO-vom zaštitom kao dio
Svjetske baštine.
U materijalima izloženim na javnom uvidu u Banovini, kao ni u novinskim izvješćima
na temu najavljene promjene PUP-a, nije nigdje naznačeno je li UNESCO-v Odbor za
svjetsku baštinu obaviješten o najavljenim izmjenama i je li se suglasio s njima.
Prema navodima materijala izloženih na javnom uvidu (iako su vrlo nepregledni, loše
obrađeni i građanima nedovoljno razumljivi), može se ipak nedvojbeno zaključiti da
najavljene izmjene omogućuju "veće zahvate" koji bi znatno utjecali na vrijednost
područja kao dijela zaštićene svjetske baštine.
Ako navedeni UNESCO-v Odbor nije obaviješten, potrebno je smjesta zaustaviti
postupak donošenja izmjena i dopuna PUP za staru gradsku jezgru Splita.
Prije kretanja u bilo kakvu proceduru izmjene postojećih urbanističkih dokumenata,
valja najprije obavijestiti UNESCO, a također i međunarodni odbor za spomeničku
baštinu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Potrebno je
također poštivati i odredbe 2005. godine donesenog urbanističkog plana višeg reda
(vidi primjedbu na tu temu, poslanu zasebno).
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