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Prostorni plan uređenja Općine Breznica
- izmjene i dopune U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07. i 38/09.), članak 86.
i Odluke načelnika Općine Breznica od 14.02.2011. godine nositelj izrade prostornog plana
objavljuje

Javnu raspravu
o Prijedlogu izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Breznica
1. Javna rasprava održati će se od 10.03.2011. god. do 24.03.2011. godine,
2. Javi uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Breznica (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) – tekstualni dio, moći će se obaviti tijekom trajanja
javne rasprave:
- u prostorijama Općine Breznica, Bisag 23, od 9,00 do 14,00 sati,
- na internetskim stranicama Općine, na adresi www.breznica.hr,
3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se u utorak, 22.03.2011. godine u
prostorijama Općine Breznica, Bisag 23, s početkom u 10,00 sati,
4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana do zaključno do 30.03.2011. godine na
slijedeći način:
- mjerodavna tijela državne uprave, upravna tijela Županije, tijela lokalne
samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana očitovanja
u Općinu Breznica. Ako do zaključenja roka ne dostave pisana očitovanja,
smatrat će se da nemaju primjedbi
- građani i udruge građana mogu upisati prijedloge u Knjigu primjedbi koja se
nalazi uz Prijedlog Plana za trajanja javne rasprave, mogu postavljati usmena
pitanja na javnom izlaganju, na koja će dobiti odgovore usmeno ili u pisanom
obliku, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju ili
uputiti pisane primjedbe i prijedloge
5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi, tj. neće se obraditi.
6. Za eventualna dodatna pitanja i podatke možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel
u Općini Breznica ili na tel. 042/616-210.
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