Klasa: 350-02/18-01/0012
Urbroj: 2168/02-05/010-19-50
Medulin, 15.03.2019
Na temelju članaka 94 - 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13,65/17) i
ZAKLJUČKA KLASA: 350-02/18-01/0012, URBROJ: 2168/02-05/010-19-48 od 15.03.2019. godine,
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ID UPU KRASE - zona ugostiteljsko turističke namjene
1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko
turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana
03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.
2. Javni uvid u Prijedlog ID UPU KRASE provesti će se od dana 27.03.2019. godine
do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.
Javno izlaganje o Prijedlogu ID UPU KRASE izvršiti će se dana 02.04.2019.
godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama 3MC-a, Centar 58, Medulin.
3. Primjedbe na Prijedlog ID UPU KRASE nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom
provođenja javne rasprave zaključno s danom 03.04.2019. godine i to pismenim
putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili upisom u knjigu primjedbi koja će u
vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz Prijedlog ID UPU KRASE u
prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat, u uredovno vrijeme rada sa
strankama (ponedjeljak i srijeda 09:00-12:00 sati, utorkom 15:00-17:00 sati), a na
dan javnog izlaganja i na mjestu javnog izlaganja.
4. Novi prijedlozi i primjedbe u izmijenjen Prijedlog prostornog plana mogu se
podnositi samo u svezi s izmjenama ID UPU KRASE povodom prihvaćenih
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
5. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID UPU KRASE koji ne budu čitko napisani i
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja i nisu dostavljeni u roku,
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
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