Rijeka, 18. rujna 2006.
Predmet: Obavijest – groblje Kozala
Obavještavamo cijenjene posjetitelje groblja Kozala da je dana 23. ožujka 2006. godine doneseno Rješenje od strane
Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I-612-08/06-06/0173, Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od
23. ožujka 2006. godine kojim je groblje Kozala stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.
U nastavku dajemo izvadak iz navedenog Rješenja:
„Utvrđuje se da Kulturno-povijesna cjelina Groblja Kozala u Rijeci, Petra Kobeka bb upisana temeljem rješenja u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara pod registarskim bojem P-61, ima
svojstvo kulturnog dobra. Sustav mjera zaštite provodi se utvrđivanjem zoninga područja kulturno-povijesne cjeline
sukladno točki 3.3 Upute o utvrđivanju sustava mjera zaštite za nepokretna kulturna dobra predložena za upis u
Registar kulturnih dobra. Stoga se zaštićenu Kulturno-povijesnu cjelinu Groblja Kozala u Rijeci uspostavljaju zone „A”
(potpuna zaštita povijesnih struktura) i „C” (ambijentalna zaštita)”.

„Zona „A” (potpuna zaštita povijesnih struktura) unutar svojih granica obuhvaća sva polja od „A” do „P” (osim polja
„O”) – povijesnu jezgru Groblja Kozala s najvrjednijim dijelovima, arhitektonski i umjetnički oblikovanim nadgrobnim
spomenicima te grobnicama i grobovima pokojnika značajnih za hrvatsku i posebno riječku kulturnu i političku
povijest.”
„Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni uvjetovati će se primjena režima potpune konzervatorske zaštite, što
podrazumijeva, uz istraživanje, valorizaciju i kvalitetnu prezentaciju postojećih spomenika, strogu kontrolu
građevinskih i dugih intervencija koje bi mogle ugroziti kulturno-povijesni integritet cjeline.”

„Zona „C” (ambijentalna zaštita) obuhvaća sjeveroistočni dio groblja (polje „O”) te park južno od groblja, rubne
dijelove prema ulici Petra Kobeka, te na istoku katastarske čestice do ruba koridora riječke zaobilaznice.
„Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni uvjetovati će se režim djelomične zaštite povijesnih struktura što podrazumijeva
očuvanje, daljnje uređenje i usklađivanje pejzažnih vrijednosti kultiviranog krajolika, vizura i pojedinačnih građevina.”

„Zaštitni i drugi radovi na području kulturno dobra i unutar prostornih međa mogu se poduzeti samo uz prethodno
odobrenje nadležnog tijela.”
„Vlasnik (imatelj) kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog
kulturnog dobra, a odredi ih nadležno tijelo.”
„Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu se prodati samo pod uvjetima iz članka 36. - 40. Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara.”

Molimo da se pridržavate svih odredbi navedenog Rješenja, ishodujete potrebna odobrenja i dozvole za zahvate
unutar granica groblja, te na taj način pridonesete zaštiti i očuvanju kulturno povijesne baštine sviju nas.

Unaprijed se zahvaljujemo,
Uprava

