POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU O D L U K E
O IMENOVANJU O ODREĐIVANJU IMENA I PODRUČJA RUDINA U KATASTARSKOJ OPĆINI VARAŽDIN
PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA
AKTA

Ovom Odlukom određuju se odnosno ispravljaju imena i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin prema
današnjem stanju urbanizacije, javno-prometnih površina i drugih komunikacija, utvrđenome Tehničkom reambulacijom i
katastarskom izmjerom na području Grada Varaždina.
Rudine u katastarskoj općini Varaždin određuju se u svrhu određivanja adresa katastarskih čestica u Zajedničkom
informacijskom sustavu katastra i zemljišne knjige RH (ZIS) izvan područja imenovanih ulica, a s ciljem
pojednostavljenja i prilagodbe postojećih katastarskih rudina današnjem stupnju urbanizacije i izgrađenosti naselja
Varaždin i Hrašćica.
Pravni temelj za donošenje je Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN112/2018) u čl. 38 st. 2

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke
o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica
a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i
mišljenja.

ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

Od 29. svibnja do 28. lipnja 2019.godine

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
ADRESA I NAČIN
PODNOŠENJA
Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o imenovanju i protezanju
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr
I PRIJEDLOGA
Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač nacrta akta,
nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na
službenoj Internet stranici Grada.

