REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/13-01/02
UR.BROJ: 2134/02-03/01-16-49
Primorski Dolac, 28.01.2016. godine
Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13),
Zaključka Načelnika Općine Primorski Dolac, KLASA: 350-02/13-01/02, URBROJ: 2134/0201/01-16-48 od 27. siječnja 2016. godine i članka 39. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni
glasnik br. 06/13, 14/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Primorski Dolac objavljuje
PONOVNU JAVNU RASPRAVU
NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
Članak 1.
1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Primorski
Dolac trajati će od 11.02.2016. do 18.02.2016.
2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Primorski Dolac, koji se sastoji od tekstualnog dijela, grafičkog dijela
plana, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, biti će izložen u prostorijama Općine
Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac, radnim danom od 08:00 do
13:00 sati.
3. U vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave održati će se javno izlaganje dana 11. 02.
2016. (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u Općini Primorski Dolac.
4. Ponovljena javna rasprava provodi se sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju
a temeljem prihvaćenih mišljenja, prijedloga, primjedbi u javnoj raspravi i izvješća o javnoj
raspravi.
5. U skladu s člankom 104. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) nova
mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi
prijedlog izmijenjeni.
6. U tijeku javne rasprave, a najkasnije do 18.02.2016. fizičke i pravne osobe mogu podnositi
pismene primjedbe i to u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na javnom uvidu u
prostorijama Općine Primorski Dolac ili pismenim podneskom Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Primorski Dolac. Uz primjedbu se obvezno dostavlja preris katastarskog
plana za predmetnu česticu na koju se primjedba odnosi.
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