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mješovita namjena

gospodarska namjena - proizvodna 
I3 - pretežito prehrambeno-prerađivačka;
K5 - mješovite zone pretežito poslovne

izgrađeni dio neizgrađeni dio

sportsko-rekreacijska namjena 
R3 - sportski centar

I3I3

R3

Granice

granica građevinskog područja
naselja i izdvojenog dijela 

granica izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja

građevinskog područja naselja

Namjena površina

Područje posebnih uvjeta korištenja

neuređeni dio građevinskog područja 

G grobljeG

K5K5 K5 - mješovite zona pretežito poslovne;
I3 - pretežito prehrambeno-prerađivačka

gospodarska namjena - poslovna

granica zone ambijentalne zaštite (zona zaštite "C") 
ruralne cjeline Smokvica


