Општина Сремски Карловци - Инвестиције
У оквиру примарне туристичке делатности Општине, циљ је изградња инфрастуктуре
која би омогућила дужи и садржајнији боравак туриста и побољшала услове живота
становника.
Све значајнији вид туризма за који је неопходно планирати изградњусаобраћајне
инфраструктуре, путничко пристаниште, смештајне капацитете, формирање
информационих пунктова, продавнице сувенира, изградња спортско рекреативних
садржаја, изградња и опремање винских подрума и лагума итд. Поред развоја туризма,
за страновнике је значајно и инфраструктурно опремање насеља, као и обезбеђивање
локације за развој привреде.

НОВИ ЦЕНТАР (између пруге и Дунава)
За нове централне садржаје које по свом програму и облику неће моћи да се сместе у
уситњене структуре старог центра, планира се зона Новог центра, површине око 6,73
ha између пруге и Дунава, односно на простору Калишта. Ту се планирају садржаји као
што су културно-конгресни центар, туристичко-угоститељски садржаји, пословање итд.
Простор површине око 18,5 ha, намењује се за нове садржаје центра у Ср. Карловцима:
хотеле, пословне центре, културне центре итд.
Доводи се у питање могућности градње на овом простору због ППППН Културни
предео

ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Планирани садржаји у служби спорта и рекреације у првом реду треба да пруже услове
за припрему врхунских спортиста, школу спортова, курсеве спортских група али и
квалитетан боравак посетилаца рекреативаца (дневни, викенд, годишњи одмор).
На подручјима уз Дунав, како брањеном просторном потесу на Калишту тако и у
небрањеном делу низводно од Стражиловачког потока, планирају се поред спортскорекреативних садржаја и аутокамп, плажа и рибарско (викенд) насеље.
На простору Калишта, у оквиру спортско-рекреативних садржаја, планирају се:
отворени спортски објекти (тениски, фудбалски, рукомет) са трибинама, отворени
базени, затворени спортски објекти (универзална спортска хала) са пратећим,
услужним и комерцијалним садржајима у функцији спорта, аква-парк или „wellnes“
центар за потребе развоја здравственог туризма итд.
Највећи део ових просторних целина (приобални појас, плажа, појасеви шумске
вегетације…) уређују се у пејзажном слободном стилу, односно максимално ће се
користити потенцијал природних карактеристика територије уз мере заштите станишта
и еколошких коридора.
У оквиру појаса уз Дунав од садржаја се тренутно налазе: угоститељски објекат, објекат
Удружењариболоваца, продавница риболовачке опреме…На Дунаву се налази пет
импровизованих понтонских привеза за чамце риболовачког удружења.Део обале
према југоистоку, иако у деловима неуређен и непроходан (шумски појас),
поседујеамбијенталне и природне вредности.

МАРИНА, ХЕЛИОДРОМ, ПАРКИНГ
Непосредно уз Нови центар на обалном простору као и на делу акваторије Дунавца
планира се простор за уређење, изградњу и опремање објекта наутичког туризма –
марине, обзиром да је туризам једна од основних компоненти развоја са планираним
садржајима у приобаљу (пословање, спорт и рекреација…).
У оквиру ове зоне урбанистичким решењем треба да се обезбеде разноврсни и
привлачни садржаји из области спорта и рекреације, туризма, одмора и забаве који
одговарају статусу Сремских Карловаца као туристичком центру I категорије.
Изградња марине и путничког пристаништа су у планским документима ширих
подручја издвојени као приоритетна решења.
На подручју Калишта, планира се и локација за хелиодром у циљу омогућавања
безбедног и регуларног слетања и полетања хеликоптера. Хелиодром се планира за
потребе привреде, туризма, спортског и аматерског летења, личне потребе грађана,
потребе државних органа, хитних медицинских интервенција, спашавање
становништва итд.
Поред хелиодрома планира се паркинг за потребе зона намењених спорту и рекреацији
и новом центру.

МЕЂУНАРОДНО ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ
На простору који је предвиђен за путничко пристаниште проглашено је лучко подручје.
Планирано је да се локација опреми комплетном инфраструктуром (приступна
саобраћајница, паркинзи, комунална инфраструктура итд.).Пловни пут на посматраној
деоници Дунава има статус међународног пловног пута класе VIc са минималном
ширином пловног пута од 180 m.

ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИ САДРЖАЈИ
Како су Сремски Карловци општина са изузетно вредним туристичким потенцијалом, а
туризам је једна од стратешких области развоја општине, периферни делови насеља,
зоне проширења грађевинског подручја као и приобаље Дунава намењују се за туризам
и угоститељство који могу да укључе и становање. Како се на ове зоне даље надовезују
виноградарске и викенд зоне, а виногради и обронци Фрушке горе чине са Сремским
Карловцима недељиву целину, тежња је задржати и у овим подручјима природно
окружење као зонама заштите културног пејзажа.
Структура ових површина је различита у зависности од положаја и конкретних потреба.
У приобаљу посебну целину чине туристичко-угоститељски садржаји са површином за
језеро (ретензију) а по ободу Сремских Карловаца (Черат, Ешиковац, зоне према
обилазници…) акценат је на стамбено-угоститељској или угоститељској намени (мањи
породични хотели и пансиони, ресторани, домаћа радиност, вински подруми са
продајом и дегустацијом…).

ПОСЛОВАЊЕ, МЕШОВИТА НАМЕНА
У оквиру грађевинског подручја површине намењене за пословање организују се као
посебне зоне и комплекси, мањи пословни објекти или као комплементарни садржаји у
оквиру осталих намена, првенствено становања.

У оквиру ових зона планира се пословање, услужно и производно занатство, трговина,
угоститељство али и остали садржаји (култура, образовање…) који су у циљу развоја
терцијарног сектора привреде који мора да има једну од водећих улога у развоју
насеља.
Пословни комплекси се првенствено пружају уз постојећи државни пут IIА-100 од
простора „Жагерове баре“ преко локалитета на „Кишовој бари“ све до простора
Ћушилова.
Посебно се планира зона пословања на Доки.
У оквиру центра, на Тргу патријарха Бранковића задржавају се пословни објекти
(тржни центар и објекат на Тргу патријарха Бранковића број 4), а на Тргу Бранка
Радичевића пословни објекат на броју 5.
Релативно равномерно распоређене по грађевинском подручју планирају се и зоне
мешовите намене (становање у комбинацији са пословањем).

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
Комуналне површине представљају у грађевинском подручју Сремских Карловаца
комплексе пијаца, гробља и површине за хидротехничке захвате.
Постојећи комплекс пијаце задржава се а у продужетку Прерадовићеве улице планира
се нови комплекс зелене пијаце са пратећим садржајима. Садржаји пијаце се допуњују
отвореним простором за продају цвећа и садног материјала у Мажуранићевој улици уз
зелену, парковску површину уз постојећи државни пут IIА-100.
Површина постојећих гробља (6,35 ha) не задовољава потребе становника Сремских
Карловаца с обзиром да се планира да сва три историјска гробља (Католичко, Чератско
и комплекс Православног, Католичког и војног гробља) у наредном периоду користе
само корисници гробних места. Утврђује се проширење од укупно 4,25 ha на Черату у
три фазе реализације.
У површине за хидротехничке захвате спадају: комплекс пумпне станице отпадних
вода, два комплекса резервоара за воду и планирани комплекс за пречишћавање
отпадних вода у инундационом подручју Дунава на који ће бити оријентисане отпадне
воде стамбених и пословних зона.
У оквиру грађевинског подручја планирају се санација и рекултивација неуређених
одлагалишта комуналног и другог отпада.
Општина Сремски Карловци потписала је Споразум о формирању региона за
управљање отпадом за више општина а Регионалним планом управљања отпадом
предвиђена је регионална депонија на територији општине Инђија.
Планом није предвиђена изградња трансфер станице јер се Сремски Карловци налазе
релативно близу Инђије али и због релативно мале количине отпада која ће се
продуковати на територији општине.

