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49.

R E P U B L I K A H R VA T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 350-01/08-01/ 5
URBROJ: 2185/01-6-09-11
Valpovo, 25. rujna 2009. godine

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine” br.
76/07. i 38/09.), Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, kao nositelj izrade,
objavljuje
JA VNU R ASP RA VU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA
Javna rasprava sastoji se od javnog uv ida i javno g izlaganja.
A) JAVNI UVID trajat će od 05. do 20. listopada 2009. godine kada će Plan b iti izložen u
prostorijama Gradske up rave u Valpovu, M . Gupca 32.
B) JAVNO IZLAGANJE održat će se 15. listopada 2009. godine (četvrtak) s početkom
u 13,00 sati u Veliko j vijećnici Gradske up rave Grada Valpova, M . Gupca 32, Valpovo.
C) Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne nov ine“ br. 76/07 i
9/09) pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Valpova, dostavljaju se do 30. listop ada 2009. godine na
adresu nositelja izrade: Grad Valpovo, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti,
Valpovo, M. Gupca 32.
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D) Sukladno članku 90. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodn e novine“ br.
76/07 i 69/09), ako u roku iz točke C) nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samoup rave ne dostave pisano očitovanje na Prijedlog Izmjena i dopuna
Urbanističkog p lana uređenja Grada Valpova, smatrat će se da nemaju primjedbi.
E) Sukladno članku 90. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne nov ine“ br.
76/07 i 69/09), građani i udru ge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
-

imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Grada Valpova,

-

postavljaju pitanja tijekom javno g izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
odgovaraju nositelj izrade, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji
sudjeluju u izradi Izmjena i dop una Urbanističkog plana ur eđenja Grada Valpova,
usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,

-

mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Valpova o kojem se
provodi javna rasprava,

-

daju p rijedloge i p rimjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-

upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedb e najkasnije do 30. listopada
2009. godine.

F) Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko nap isani neće se uzeti u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi.

Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu.

NOSITELJ IZRADE
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50.

R E P U B L I K A H R VA T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 350-01/08-01/ 2
URBROJ: 2185/01-6-09-12
Valpovo, 25. rujna 2009. godine
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br.
76/07. i 38/09.) Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, kao nositelj izrade,
objavljuje
JA VNU R ASP RA VU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA
Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javno g izlaganja.
A) JAVNI UVID trajat će od 05. do 20. listopada 2009. godine kada će Plan biti izložen u
prostorijama Gradske uprave u Valpovu, M . Gupca 32.
B) JAVNO IZLAGANJE održat će se 15. listopada 2009. godine (četvrtak) s početkom
u 11,00 sati u Veliko j vijećnici Gradske up rave Grada Valpova, M . Gupca 32,
Valpovo.
C) Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne nov ine“ br. 76/07 i
9/09) pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Valpova, dostavljaju se do 30. listop ada 2009. god ine na adresu
nositelja izrade: Grad Valpovo, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Valpovo,
M . Gupca 32.
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D) Sukladno članku 90. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodn e novine“ br.
76/07 i 69/09), ako u roku iz točke C) nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ne dostave p isano očitovanje na Prijedlog Izmjena i dop una Prostornog
plana uređenja Grada Valpova, smatrat će se da nemaju primjedbi.
E) Sukladno članku 90. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne nov ine“ br.
76/07 i 69/09), građani i udru ge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
-

imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Valpova,

-

postavljaju pitanja tijekom javno g izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
odgovaraju nositelj izrade, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji
sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Valpova,
usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,

-

mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz
Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Valpova o kojem se
provodi javna rasprava,

-

daju p rijedloge i p rimjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-

upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedb e najkasnije do 30. listopada
2009. godine.

F) Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko nap isani neće se uzeti u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi.

Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu.

NOSITELJ IZRADE
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Izdaje: Gradsko vijeće Grada Valpova.
Odgovorni urednik: Zvonko Barišić, dipl. iur.
Uredništvo i uprava: Ured gradonačelnika Grada Valpova , M . Gupca 32.
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