
 SLUŽBENI GLASNIK
GRADA TROGIRA

Godina XVI           Trogir,  21. ožujka  2008.g.      Broj  03/08

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Na temelju  lanka 39. Statuta Grada
Trogira (Službeni glasnik grada
Trogira broj 07/01; 01/02;01/05;03/06 i
06/07),  lanka 93. st. 2. i  lanka 86.
Zakona o prostornom ure!enju i
gradnji (N.N. br. 76/07), Gradsko
poglavarstvo Grada Trogira
Zaklju kom sa 60. sjednice održane
10. ožujka 2008. god. objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU  IZMJENA I

DOPUNA
PROSTORNOG PLANA URE ENJA

GRADA TROGIRA

1. Ponovna javna rasprava i javni
uvid u Prijedlog izmjena i dopuna
prostornog plana ure!enja Grada
Trogira traje osam (8) dana, a
zapo inje dana  31. ožujka 2008.
god. i završava 07. travnja
2008.god.

2. Javni uvid u Prijedlog izmjena i
dopuna prostornog plana ure!enja
Grada Trogira (tekstualni i grafi ki
dio) za vrijeme trajanja ponovne
javne rasprave može se obaviti u
prostoru Gradske vije"nice na
adresi  Trg Ivana Pavla II br. 1,
prvi kat,  svakim danom od 09,00
do 13,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu
izmjena i dopuna prostornog
plana ure!enja Grada Trogira
održat "e se dana 07. travnja
2008. god. u 10,00 h u Gradskoj
vije"nici, Trg Ivana Pavla II br.1,
prvi kat.

4. Ponovna javna rasprava odnosi se
samo na promjene koje su nastale
po prihva"enim prijedlozima i
primjedbama iz prve javne
rasprave održane od 03. prosinca
2007. god. do 17. prosinca 2007.
god., pa novi prijedlozi i primjedbe
na izmijenjen Prijedlog izmjena i
dopuna prostornog plana mogu se
podnositi samo u svezi s
izmjenama povodom prihva"enih
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj
raspravi.

5. Za vrijeme trajanja javne rasprave
svi zainteresirani mogu:

- upisati svoje prijedloge i primjedbe
u knjigu primjedbi koja "e se
nalaziti uz izloženi
Prijedlog izmjena i dopuna
prostornog plana ure!enja Grada
Trogira

- uputiti Upravnom odjelu za
prostorno planiranje, zaštitu
okoliša, graditeljstvo i
investicije Grada Trogira

Primjedbe i prijedlozi koji nisu  itko
napisani i potpisani  imenom i
prezimenom i s adresom ili
nazivom i sjedištem podnositelja,
ne"e se uzeti u obzir u pripremi
izvješ"a o javnoj raspravi.

6. Za primjedbe i prijedloge koji se
odnose na pojedina ne parcele,
podnositelji su dužni uz oznaku
 estice priložiti situaciju
katastarskog plana, a radi lakše
identifikacije.

KLASA: 021-06/08-01/60
URBROJ: 2184/01-02-08-09
Trogir, 10. ožujka 2008.g.

PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva:
Vedran Roži", v.r.

__________________________________
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SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO

1. Objava Ponovne Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Trogira 59

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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