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REŽIMI ZAŠTITE
POTPUNA ZAŠTITA POVIJESNIH STRUKTURA /ZONA A/
Odnosi se na kulturno povijesnu cjelinu ili njezine djelove koji sadrže
dobro očuvane osobito vrijedne povijesne strukture. Sustavom mjera
zaštite u ovoj zoni, uvjetovati će se mjere cjelovite zaštite i očuvanja
svih kulturno povijesnih vrijednosti uz najveće moguće poštivanje
tradicije i funkcija prostora i sadržaja. Na području ove zone strogo se
kontrolira unošenje novih struktura i sadržaja stranih ili neprikladnih
sačuvanim kulturno - povijesnim vrijednostima. Prilagođavanje
postojećih povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama može
se prihvatiti uz minimalne fizičke intervencije u povijesne strukture.
Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije,
konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

DJELOMIČNA ZAŠTITA POVIJESNIH STRUKTURA /ZONA B/

C1

Uvjetuje se u djelovima kulturno - povijesne cjeline koji sadrže vrijedne
elemente povijesnih struktura različitog stupnja očuvanosti. Sustavom
mjera zaštite u ovoj zoni, odnosno zonama koje se nalaze na području
kulturno povijesne cjeline unutar prostornih međa, utvrđenih rješenjem
o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, uvjetovat će se zaštita i
očuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i
karakterističnih skupina građevina, pojedinih građevina i drugih, za
ukupnost određene kulturno - povijesne cjeline važnih vrijednosti, a
prije svega oblika građevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadržaja.
Na području ove zone uvjetovat će se intervencije u smislu
prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih
fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura. Prihvatljive su
metode konzervacije, rekonstrukcije, rekompozicije i integracije u cilju
povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizilaze
iz suvremenih potreba.

AMBIJENTALNA ZAŠTITA /ZONA C/
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Ambijentalna zaštita uvjetuje se u dijelovima kulturno-povijesne cjeline
(zona C), s prorijeđenim povijesnim strukturama ili bez značajnih
primjera povijesne izgradnje, koji osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu
prezentaciju kulturno-povijesnih vrijednosti zona potpune ili djelomične
zaštite ( zona A i B). Na području ove zone prihvatljive su sve
intervencije, uz pridržavanje osnovnih načela zaštite kulturno-povijesne
cjeline. Pri radovima na uređenju prostora prihvatljive su metode
obnove postojećih struktuta i izgradnja novih, uz uvjet očuvanja
ambijentalnih karakteristika kultuno-povijesne cjeline, napose
tradicijskih oblika krajobraznog karaktera i harmoničnog sklada cjeline.

