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Upravni odjel za gľadnju i
komunalno gospodarstvo

KLASA:

350-02,20-0119

URBROJ: 2186 01 -14-21 -61
Varaždin, 27. rujan202|. g.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju(''Narodne novine'' broj l53l13,
65l17,1I4l18.39l19 i 98/19), odluke o izradi V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog
plana grada VaraŽdina (''SluŽbeni rjesnik Grada Yarażdina''
5120) i Zaključka
'Ę.oj
gradonačelnika_ KLASA: 350-02 l2}-0l'9. URBRO J: 2l86l}l-lr4-2|?őd 27 . rujna 202l .godine,
Nositelj inade Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo* Grada VaraŽdina
objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu V. ĺzmjene i dopune
Geneľalnog urbanističkog plana gľada Varaždina

I.

l.

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada
Yaraždina (u nastavku: V. IiD GUP-a) odĺŽat će se u trajanju od ló dana, u ľazdoblju od
05. lĺstopada do 20.listopada202l. godine.

2. Javnĺ uvid u Prijedlog V. IiD GUP_a moći će se obaviti za vrijeme trajanja jane rasprave u
prostoru zwadę Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada VaraŽdina.
Tľg slobode l2/l|, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8 do 15
sati (utorkom do 17,00, a petkom do 13'00) te na mreŽnim stranicama Grada VaľaŽdina
www.vaľazdin.hľ, odnosno https://vaľazdin.hľlprostorni-planovi-i-karte-tiięku-izľade-idonoseniď.

3' Javno ĺzlaganje Prijedloga V. tiD GUP-a odľŽat će se u Gradskoj vijećnici u VaraŽdinu,
Trg kľalja Tomislava l' dana 12. listopada202l. godine u 14,00 sati.

i pľĺjedlozi na Prijedlog V. IiD GUP_a mogu se davati cijelo
vrijeme trajanja Javne rasprave zaključno do 20. listopada 202l. godine na sljedeći način:
- upisivanjem u Knjigu pńmjedbi koja se nalazi uz izloŽeni Prijedlog V. IiD GUP-a;
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi na adresu Nositelja lzrade: Grad VaraŽdin'
Upľavni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Tľg slobode I21II,42000 VaraŽdin
ili na e-mail adresu komunal@vaľazdin.hr.

4. očitovanja, pľimjedbe

5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani neće se
uzeti u obzir u pńpremi izviješća o javnoj raspravi. Potrebno je takođernavesti adresu
podnositelja. U pripremi Izviješća o javnoj raspravi uzet će se u razmatranje samo one
pńmjedbe koje se odnose na ovaj Prijedlog V. IiD GUP-a, a ostale se neće razmatrati.
ó. Javnopravna tijela dostavljaju pisana očitovanja, odnosno mišljenja Nositelju izradę.
Ukoliko ih ne dostave u roku smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog V. IiD GUP-a
izrađenu skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i drugim od utjecaja na
plan.

Pńvremeni pľočelnik

Ý
rl

G

Ť

J

tl

Dostar-iti:

l.

2.
3.
4.

Upravni odjel za gľadnju i komunalno gospodarstvo Grada VaraŽdina - ovdje;
URBING d.o.o., Ulica Mije Sinković,a3,l0000 Zagreb:,
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gľadskog vijeca Grada Yaraždina;
Aľhiva - ovdje

