REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:350-02/14-01/97
URBROJ:2104/03-03-03/1-14-4
Milna,17. studenog 2014. godine
Sukladno Zaključku Općinskog načelnika Općine Milna od 14. studenog 2014. godine, Klasa: 350-02/14-01/97,
Ur.broj:2104/03-01/01-14-1 i na temelju članka 96. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“ broj 153/13;
dalje u tekstu: Zakon o PU), Jedinstveni upravni odjel Općine Milna kao nositelj izrade Urbanističkog plana
ureñenja TZ “Osibova-Lučice”
objavljuje
JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA
TZ „OSIBOVA-LUČICE“
1.

O prijedlogu Urbanističkog plana ureñenja TZ “Osibova-Lučice“ provest će se javna rasprava, na temelju
odredbe članka 96. Zakona o PU.

2.

Prijedlog Urbanističkog plana ureñenja TZ “Osibova-Lučice” za javnu raspravu (dalje u tekstu: Prijedlog
UPU-a) bit će stavljen na javni uvid u prostoriji vijećnice Općine Milna, radnim danom od 08,00 do 14,00
sati, u razdoblju od 27. studenog 2014. godine do 28. prosinca 2014. godine.

3.

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a održat će se 2. prosinca 2014. godine (utorak), u prostorijama O.Š.
Milna u Milni, s početkom u 19,00 sati. Prilikom javnog izlaganja, nositelj izrade i predstavnici stručnog
izrañivača dat će prikaz postupka izrade odnosno rješenja Prijedloga UPU-a, nakon čega će odgovarati na
pitanja nazočnih sudionika javne rasprave.

4.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog UPU-a se dostavljaju do dana zaključivanja
javnog uvida 28. prosinca 2014. godine, na adresu: OPĆINA MILNA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL,
21405 MILNA, O. BRAČ.

5.

Nadležno javno-pravno tijelo, odnosno tijelo ili osoba odreñena posebnim propisom, koje je dalo zahtjev za
izradu Urbanističkog plana ureñenja TZ “Osibova-Lučice” iz područja svog djelokruga, dostavlja pisano
očitovanje na Prijedlog UPU-a, a ako u roku odreñenom točkom 4. ove Objave ne dostavi pisano
očitovanje, smatrat će se da nema primjedbi.

6.

Grañani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi iz ove Objave na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU-a sukladno točki 2. ove Objave,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade,
odnosno stručni izrañivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog UPU-a na
mjestu javnog uvida,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku iz točke 4. ove Objave,
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku iz točke 4. ove Objave, i nisu čitko napisani neće se uzeti
u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
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