
 
 
 
 

   REPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIKA HRVATSKA    
        ZAGREBAČKA ŽUPANIJAZAGREBAČKA ŽUPANIJAZAGREBAČKA ŽUPANIJAZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

GRAD VRBOVECGRAD VRBOVECGRAD VRBOVECGRAD VRBOVEC    
    

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE  UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE  UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE  UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE      
DJELATNOSTI  I GOSPODARSTVODJELATNOSTI  I GOSPODARSTVODJELATNOSTI  I GOSPODARSTVODJELATNOSTI  I GOSPODARSTVO    
    

Na  temelju članka 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN  Na  temelju članka 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN  Na  temelju članka 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN  Na  temelju članka 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN  
76/2007) 76/2007) 76/2007) 76/2007) i zaključka povjerenstva za praćenje izrade i i zaključka povjerenstva za praćenje izrade i i zaključka povjerenstva za praćenje izrade i i zaključka povjerenstva za praćenje izrade i donošenje prostornih planova donošenje prostornih planova donošenje prostornih planova donošenje prostornih planova Grad  Grad  Grad  Grad  
Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo  objavljuje: objavljuje: objavljuje: objavljuje:    
    

PRETHODNU  RASPRAVUPRETHODNU  RASPRAVUPRETHODNU  RASPRAVUPRETHODNU  RASPRAVU    
O   NACRTU PRIJEDLOGAO   NACRTU PRIJEDLOGAO   NACRTU PRIJEDLOGAO   NACRTU PRIJEDLOGA::::    

a) Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovcaa) Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovcaa) Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovcaa) Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca    
b) Urbanističkog plana uređenja sportb) Urbanističkog plana uređenja sportb) Urbanističkog plana uređenja sportb) Urbanističkog plana uređenja sportskoskoskosko----rekreacijske zone Vrbovecrekreacijske zone Vrbovecrekreacijske zone Vrbovecrekreacijske zone Vrbovec    

    
Prethodna  rasprava o  ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje Prethodna  rasprava o  ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje Prethodna  rasprava o  ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje Prethodna  rasprava o  ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i i i i 
oblikovanje prostora u obuhvatu UPUoblikovanje prostora u obuhvatu UPUoblikovanje prostora u obuhvatu UPUoblikovanje prostora u obuhvatu UPU----a  Grada Vrbovca  i UPUa  Grada Vrbovca  i UPUa  Grada Vrbovca  i UPUa  Grada Vrbovca  i UPU----a sportskoa sportskoa sportskoa sportsko----rekreacijske rekreacijske rekreacijske rekreacijske 
zone Vrbovec provestzone Vrbovec provestzone Vrbovec provestzone Vrbovec provest će se  dana 13. travnja 2010. godine u  12.00 sati  u  Gradskoj  će se  dana 13. travnja 2010. godine u  12.00 sati  u  Gradskoj  će se  dana 13. travnja 2010. godine u  12.00 sati  u  Gradskoj  će se  dana 13. travnja 2010. godine u  12.00 sati  u  Gradskoj 
Vijećnici  Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.Vijećnici  Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.Vijećnici  Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.Vijećnici  Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.    
    
Pravo  na sudjelovanje u  prethodnoj  raspravi  imaju  isključivo  nadležna tijela i osobe iz Pravo  na sudjelovanje u  prethodnoj  raspravi  imaju  isključivo  nadležna tijela i osobe iz Pravo  na sudjelovanje u  prethodnoj  raspravi  imaju  isključivo  nadležna tijela i osobe iz Pravo  na sudjelovanje u  prethodnoj  raspravi  imaju  isključivo  nadležna tijela i osobe iz 
čl. 79. Zakona o prostornom uređenju  ičl. 79. Zakona o prostornom uređenju  ičl. 79. Zakona o prostornom uređenju  ičl. 79. Zakona o prostornom uređenju  i gradnji, koji osiguravaju podatke, planske  gradnji, koji osiguravaju podatke, planske  gradnji, koji osiguravaju podatke, planske  gradnji, koji osiguravaju podatke, planske 
smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade UPUizrade UPUizrade UPUizrade UPU----a, dostavom a, dostavom a, dostavom a, dostavom 
pisanih  mišljenja , smjernica i preporuka o  ciljevima i mogućimpisanih  mišljenja , smjernica i preporuka o  ciljevima i mogućimpisanih  mišljenja , smjernica i preporuka o  ciljevima i mogućimpisanih  mišljenja , smjernica i preporuka o  ciljevima i mogućim  rješenjima u obuhvatu    rješenjima u obuhvatu    rješenjima u obuhvatu    rješenjima u obuhvatu  
plana.plana.plana.plana.    
    
Očitovanja  o  nacrtima  prijedloOčitovanja  o  nacrtima  prijedloOčitovanja  o  nacrtima  prijedloOčitovanja  o  nacrtima  prijedloga  mogu  se  dostaviti  najkasnijga  mogu  se  dostaviti  najkasnijga  mogu  se  dostaviti  najkasnijga  mogu  se  dostaviti  najkasnije  do 28. travnja 2010. e  do 28. travnja 2010. e  do 28. travnja 2010. e  do 28. travnja 2010. 
godine na adresu : Grad Vrbovec godine na adresu : Grad Vrbovec godine na adresu : Grad Vrbovec godine na adresu : Grad Vrbovec ---- Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i gospodarstvo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i gospodarstvo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i gospodarstvo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i gospodarstvo,    
Trg Petra Zrinskog  9 , 10340 VRBOVEC.Trg Petra Zrinskog  9 , 10340 VRBOVEC.Trg Petra Zrinskog  9 , 10340 VRBOVEC.Trg Petra Zrinskog  9 , 10340 VRBOVEC.    
        
KLASA: 350KLASA: 350KLASA: 350KLASA: 350----01/0901/0901/0901/09----05/1405/1405/1405/14    
URBROJ:238/25URBROJ:238/25URBROJ:238/25URBROJ:238/25----05/0905/0905/0905/09----17171717    


