
                  
          REPUBLIKA  HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
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Pregrada, 07.05.2015.

Temeljem članka 188. st.  1.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine „br.
153/13), a u svezi  s člankom 86. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  („Narodne
novine“  br.  76/07,  38/09,  55/11,  90/11,  50/12  i  55/12),  te  Zaključka  Gradonačelnika  o
utvrđivanju prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Pregrade od 06.05. 2015. godine,
objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu

Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

1.Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada
Pregrade. Prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Pregrade za ponovnu  javnu raspravu
izrađen  od  Zavoda  za  prostorno  uređenje  Krapinsko  –  zagorske  županije  sastoji  se  od
tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.

2. Ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju od

                               18. svibnja do 26. svibnja 2015. godine.

Za  vrijeme  trajanja  ponovne   javne  rasprave  Prijedlog  Prostornog  plana  uređenja
Grada Pregrade biti će izložen na javni uvid u prostorijama Grada Pregrade (u holu zgrade)
Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, svakim radnim danom osim subote i nedjelje od 08,00
– 14,30 sati. 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade sa stručnim
obrazloženjem izrađivača održati će se dana 21.05. (četvrtak) 2015. godine u 17,00 sati  u
prostoriji Gradske vijećnice Grada Pregrade, Pregrada, J. K. Tuškana br. 2.

4.  Očitovanja,  primjedbe  i  prijedlozi  na  Prijedlog  Prostornog  plana  uređenja  Grada
Pregrade mogu se davati cijelo vrijeme tijekom ponovne  javne rasprave, zaključno do 26.
svibnja  2015. godine.



5. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Prostornog plana uređenja Grada
Pregrade mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama prihvaćenih primjedbi iznesenih u
javnoj raspravi.

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji je slijedeći:

-nadležna tijela  i  tijela  lokalne i  područne samouprave i  osobe određene posebnim
propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz
područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka
određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrati će se da nemaju primjedbi.

-građani i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa
na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se
nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja
o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju
izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja, te sa navedenom oznakom katastarske čestice i katastarske općine i
u roku dostavljeni na adresu, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade,
Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2  - u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća
o ponovnoj javnoj raspravi.

                 PROČELNICA

Martina Kobilar Kantoci, univ.spec.oec.

Dostaviti:
1.MZOPUG,web stranica,
2.Grad Pregrada,web stranica,
3.Grad Pregrada, oglasna ploča,
4.Večernji list,
5.Evidencija, ovdje,
6.Arhiva.-




