
Upravni odjel za komunalne

djelatnosti i gospodarstvo

KLASA: 330-01/12-02/4

URBROJ: 238/32-04/01-13- 42

Vrbovec, 04. studeni 2013.

               Na  temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07,  38/09,

55/11,  90/11,  50/12,  55/12 i  80/13) i  Zaključka Gradonačelnika Grada Vrbovca,  KLASA: 330-

01/12-02/4,  URBROJ:  238/32-04/01-13-  41 od  04.  studeni 2013.  godine,  Upravni  odjel  za

komunalne djelatnosti i gospodarstvo

                                   OBJAVLJUJE   PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

1. O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

    GRADA VRBOVCA

2. O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA  URBANISTIČKOG PLANA  UREĐENJA

    GRADA VRBOVCA

               Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Vrbovca i  Prijedlogu  II.  Izmjene i  dopune Urbanističkog plana  uređenja  Grada  Vrbovca

održat će se    u periodu od  13. do  22.  studenog   2013. godine,  organiziranjem javog uvida i

javnog izlaganja.

                 Javni uvid bit će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u

prostoru gradske vijećnice Grada Vrbovca , Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Na javnom uvidu biti

će izloženi tekstualni i grafički dijelovi prijedloga Planova te sažetak za javnost.

                 Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak 18. studenog 2013. godine u 10,00 sati u

prostoru gradske vijećnice u gradu Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9. 

                 Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni

uvid, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedloge planova

izložene na javnom uvidu. Nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe

određene posebnim propisima dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka

određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.Svi prijedlozi i primjedbe

moraju  biti  čitko  napisani  i  potpisani  imenom i  prezimenom,  s  adresom podnositelja  i  u  roku

dostavljeni na adresu Grad Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Trg

Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj

javnoj raspravi.

Očitovanja , primjedbe  i prijedlozi na Prijedloge planova mogu se dati za vrijeme trajanja javne

rasprave , do zaključno 22. studenog 2013. godine.

                                                                                                         PROČELNIK

                                                                                                    mr. Đuro Turk, dipl. ing.



                       


