Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne
novine br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) u svezi članka 188. stavka 1. Zakona
o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), te Zaključka načelnika Općine
Marčana o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog
područja Blaz-Salamušćica za javnu raspravu Klasa: 350-03/10-01/05, Urbroj: 2168/05-0315-26 od 28. prosinca 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKOTURISTIČKOG PODRUČJA BLAZ-SALAMUŠĆICA
1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog
područja Blaz-Salamušćica (dalje: Plan) provest će se od 18. 01. 2016. godine do 16. 02.
2016. godine.
2. Javni uvid u prijedlog Plana može se izvršiti u hodniku, na drugom katu, ispred kancelarije
br. 2 u zgradi Općine Marčana u Marčani 158 u vremenu od 18. 01. 2016. godine do 16. 02.
2016. godine i to: ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8,30 do 11,30 sati i utorkom od 14,00
do 17,00 sati.
3.Prijedlog Plana bit će u PDF formatu dostupan tijekom trajanja javne rasprave i na mrežnim
stranicama Općine Marčana www.marcana.hr.
4. Javno izlaganje o prijedlogu navedenog Plana održat će se sali Društvenog doma Rakalj u
Raklju, Dalmatinska 33 A dana 28. siječnja 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
5. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
odgovaraju nositelj izrade Plana, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji
su sudjelovali u izradi Plana, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika
javne rasprave,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz prijedlog
Plana,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do 16. 02. 2016. godine.
6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dostaviti
nositelju izrade Plana Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana (adresa:Marčana 158,
52206 Marčana) do zaključno 16. 02. 2016. godine. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i
primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u
pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Klasa: 350-03/10-01/05
Urbroj: 2168/05-04-15-27
Marčana, 29. prosinca 2015.
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