REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 84.-93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07 i
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Gradonačelnik Grada Trogira objavljuje:
JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA TROGIRA TE PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TROGIR (UPU 1)
1. Javna rasprava i javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostorng plana uređenja
Grada Trogira, te ponovna javna rasprava i javni uvid u prijedlog Urbanističkog
plana uređenja naselja Trogir (UPU 1) traje petnaest (15) dana, a započinje dana 18.
srpnja i završava 01. kolovoza 2012.god.
2. Javni uvid u prijedloge planova može se obaviti na službenoj web stranici Grada
Trogira www.trogir.hr te u gradskoj kino dvorani i to ponedjeljkom, srijedom i
petkom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati te utorkom i četvrtkom od 18,00 do 20,00
sati.
Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga planova te
sažetak za javnost.
3. Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Trogira održati će se dana 20. srpnja 2012. god. (petak) u 11,30 h u gradskoj kino
dvorani, te javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Trogir
(UPU 1) održati će se dana 24. srpnja 2012. god. (utorak) u 19,00 h u gradskoj kino
dvorani.
4. Za vrijeme trajanja javne rasprave te ponovne javne rasprave svi zainteresirani mogu:
-

upisati svoje prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi
prijedlog plana odnosno dati ih u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
uputiti svoje prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i
komunalno gospodarstvo Grada Trogira, Put Muline 2, Trogir
Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom i s
adresom ili nazivom i sjedištem podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća
o javnoj raspravi.

5. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne
dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.
Gradonačelnik:
Damir Rilje, v.r.

