POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O GROBLJIMA
PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o grobljima te je ista objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ broj
1/99, 4/10 i 8/08.
Na inicijativu Uprave groblja predlaže se izmjena stavka 5. i 6. članka 9. Odluke o grobljima, a sve u cilju očuvanja hortikulture i
infrastrukture groblja. Prema predloženoj izmijeni stavci 5. i 6. članak 9. Odluke glasili bi:
(5) Na cijelom Varaždinskom groblju i Groblju u Biškupcu zabranjuje se izvođenje betoniranja podzemnog dijela, izuzev
renoviranja već izgrađenih grobnica, ali u zatečenim dimenzijama. Od prethodne zabrane iznimno su izuzeta grobna
RAZLOZI DONOŠENJA
mjesta na kojima se dozvoljava betoniranje podzemnog dijela, ali uz prethodno odobrenje Konzervatorsko odjela u
AKTA
Varaždinu i Uprave groblja, ukoliko prema njihovom mišljenju postoji mogućnost da se ti radove izvedu na način da se
pritom neće ošteti hortikultura i infrastruktura groblja te da će takvo grobno mjesto biti prikladno za ukop. Za takve
radove će Konzervatorski odjel u Varaždinu i Uprava groblja izdati posebno rješenje. Radove betoniranja podzemnog
dijela može obavljati isključivo Uprava groblja.
(6) Na cijelom Varaždinskom groblju i Groblju u Biškupcu zabranjuje se betoniranje obruba grobova i grobnica.
CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o grobljima, 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 9. lipnja do 9. srpnja 2020.

ADRESA I NAČIN
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
PODNOŠENJA
Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izmjeni odluke o grobljima ili
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
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.

