
 SLUŽBENI GLASNIK
GRADA TROGIRA

Godina XVII         Trogir,  12. sije nja  2009.g.           Broj  01/09

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Na temelju  lanka 84. – 90.  Zakona o
prostornom ure!enju i gradnji (Narodne
novine broj 76/07) i  lanka 39. Statuta
Grada Trogira ( “ Službeni glasnik Grada
Trogira “ br. 07/01, 01/02, 01/05, 03/06 i
07/07 ), Gradsko poglavarstvo Grada
Trogira na 73. sjednici održanoj dana 12.
sije nja  2009. god. raspravljaju"i o Nacrta
prijedloga Urbanisti kog plana ure!enja
poslovne zone Pos 3 (UPU 10) i Izvješ"u o
prethodnoj raspravi na Nacrt prijedloga
Urbanisti kog plana ure!enja poslovne
zone Pos 3 (UPU 10) donosi:

ZAKLJU!AK
O UTVR"IVANJU I UPU#IVANJU NA

JAVNU RASPRAVU
PRIJEDLOGA URBANISTI!KOG PLANA

URE"ENJA POSLOVNE ZONE POS 3
(UPU 10)

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Trogira na
temelju Nacrta prijedloga  Urbanisti kog
plana ure!enja poslovne zone Pos 3 (UPU
10), Izvješ"a o provedenoj Prethodnoj
raspravi, utvr!uje Prijedlog  Urbanisti kog
plana ure!enja poslovne zone Pos 3 (UPU
10), i upu"uje na javnu raspravu u trajanju
od trideset (30) dana.

Prijedlog Plana koji se upu"uje na
javnu raspravu sadrži tekstualni i grafi ki
dio i sažetak za javnost.

II.

Javnu raspravu organizira i
provodi Upravni odjel za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i
investicije Grada Trogira sa stru nim
izra!iva em Plana tvrtkom IGH d.d.,

POSLOVNI CENTAR SPLIT, MATICE
HRVATSKE 15 iz Splita.

III.

Provo!enje javne rasprave objaviti
"e se u Službenom glasniku Grada
Trogira, dnevnom tisku, web stranici
Grada Trogira, i to najmanje osam dana
prije po etka javne rasprave. Objava
sadrži mjesto, datom po etka i trajanja
javnog uvida u Prijedlog plana, mjesto i
datum javnog izlaganja, te rok u kojem se
dostavljaju pisana o itovanja, mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana.
Prihva"a se tekst objave u privitku ovog
Zaklju ka.

IV.

Posebna pisana obavijest o javnoj
raspravi dostaviti "e se tijelima i osobama
odre!enim posebnim propisima, koja su
dala zahtjeve/podatke, planske smjernice i
prospisane dokumente za izradu Plana iz
podru ja svog djelokruga, tijelima jedinica
lokalne i podru ne/regionalne
samouprave, na  iji djelokrug mogu
utjecati predložena rješenja Plana, te
mjesnom odboru na podru ju obuhvata
Plana, a sve u skladu sa  lankom 87.
Zakona o prostornom ure!enju i gradnji.

V.

Javna rasprava provesti "e se
organiziranjem javnog uvida i javnog
izlaganja u prostorijama Grada Trogira, a
na adresi Balancane 6 u Trogiru.

Javni uvid trajati "e u vremenu od
05. ožujka do 03. travnja 2009. god.

Javno izlaganje održati "e se u
 etvrtak, 26. ožujka 2009. godine u 12 sati
u Gradskoj vije"nici Grada Trogira, Trg
Ivana Pavla II br.1.
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Pisana očitovanja, mišljenja,
primjedbe i prijedloge na Prijedlog
Urbanističkog plana uređenja  poslovne
zone Pos 3 (UPU 10) mogu se dostaviti na
adresu Grad Trogir, Upravni odjel za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i investicije, Trg Ivana Pavla II
br. 1, 21220 TROGIR, a u vremenu
trajanja javne rasprave.

VI.

              Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA: 021-06/09-01/73
URBROJ: 2184-01-02-09-37
Trogir, 12. siječnja  2009. god.

PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva:
Vedran Rožić, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 84.-90.  Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (N.N. br.
76/07), Gradsko poglavarstvo Grada
Trogira Zaključkom sa 73. sjednice
održane 12. siječnja 2009. god., objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU  URBANISTIČKOG

PLANA UREAENJA
POSLOVNE ZONE POS 3 (UPU 10)

1. Ponovna javna rasprava i javni
uvid u prijedlog Urbanističkog plana
uređenja poslovne zone pos 3 (UPU 10)
traje trideset (30) dana, a započinje dana
05. ožujka 2009. god. i završava 03.
travnja 2009.god.

2. Javni uvid u prijedlog
Urbanističkog plana uređenja poslovne
zone pos 3 (UPU 10)  za vrijeme trajanja
javne rasprave može se obaviti u
prostorijama  Grada Trogira, na adresi
Balancane 6 i to  svakim radnim danom u
vremenu od 08,00 do 16,00 sati.
            Na javnom uvidu biti će izložen
tekstualni i grafički dio prijedloga plana te
sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja poslovne
zone pos 3 (UPU 10) održati će se dana
26. ožujka 2009. god. (četvrtak) u 12,00 h
u Gradskoj vijećnici, Trg Ivana Pavla II
br.1, prvi kat.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave
svi zainteresirani mogu:

- upisati svoje prijedloge i primjedbe
u Knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz
izloženi
prijedlog Urbanističkog plana uređenja
poslovne zone pos 3 (UPU 10) odnosno
dati ih u Zapisnik za vrijeme javnog
izlaganja

- uputiti svoje prijedloge i primjedbe
Upravnom odjelu za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša, graditeljstvo i investicije
Grada Trogira, Trg Ivana Pavla II br. 1,
Trogir

      Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko
napisani i potpisani  imenom i prezimenom
i s
      adresom ili nazivom i sjedištem
podnositelja, neće se uzeti u obzir u
pripremi izvješća
      o javnoj raspravi.

5. Za primjedbe i prijedloge koji se
odnose na pojedinačne parcele,
podnositelji su dužni uz oznaku čestice
priložiti situaciju katastarskog plana,  zbog
lakše identifikacije.

6. Ako u određenom roku tijela
državne uprave i pravne osobe s javnim
ovlastima ne
            dostave pisano očitovanje smatrati
će se da nemaju primjedbi.

PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva:
Vedran Rožić,v.r.
__________________________________
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SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO

1. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na Javnu raspravu  prijedloga
Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone POS 3 (UPU10) 1

2. Tekst objave o upućivanju na Javnu raspravu prijedloga Urbanističkog
Plana uređenja Poslovne zone POS 3 (UPU 10) 2

IZDAVAČ: Gradsko vijeće grada Trogira: Tajništvo grada, Službeni glasnik grada Trogira, 21220
Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel. 800-405.

TISAK: GRADSKO VIJEĆE GRADA TROGIRA – Glasnik izlazi po potrebi
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