REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD GAREŠNICA
Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove
KLASA: 350-02/20-01/1
UR.BROJ: 2123/01-03-21-49
U Garešnici, 26. veljače 2021. godine
Na temelju članka 94., 96., 98,. 99. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada
Garešnica (KLASA: 350-02/20-01/1; UR.BROJ: 2123/01-02-21-49, od 24. veljače 2021. godine)
i članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada Garešnica (KLASA: 350-02/20-01/03; UR.BROJ:
2123/01-02-21-07, od 24. veljače 2021. godine), Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove,
kao nositelj izrade, objavljuje
JAVNU RASPRAVU
O
PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICA
I
STAVLJANJU IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
PODUZETNIČKE ZONE KAPELICA – PRVA FAZA
I.
Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnica,
te Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Kapelica - prva faza provest će se u periodu od
03. ožujka do 10. ožujka 2021. godine, a elaborati će biti izloženi svakog radnog dana, od
ponedjeljka do petka, u zgradi Grada Garešnica u Garešnici, Vladimira Nazora 20A, od 1100 do
1400 sati, te objavljeni na web stranici Grada Garešnica (www.garesnica.eu).
U navedenom periodu za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid, uz pridržavanje
svih epidemioloških mjera vezanih za COVID-19 (obavezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitne
maske).
II.
Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje od strane stručnog izrađivača
plana i to dana:

- u Garešnici, u prostoru male sale Hrvatskog doma, Vladimira Nazora 21, 09. ožujka
2021. godine u 1000 sati za 5. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada
Garešnica.
- u Garešnici, u prostoru male sale Hrvatskog doma, Vladimira Nazora 21, 09. ožujka
2021. godine u 1100 sati za Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Kapelica –
prva faza
Svi sudionici javnog izlaganja morat će se pridržavati svih epidemioloških mjera vezanih
za COVID-19 (obavezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost).
Ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi određene odluke, mjere ili zabrane
vezane za COVID-19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan
odlukama i mjerama nadležnog Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena obavijest na web
stranicama Grada Garešnica i oglasnim pločama.
III.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Garešnica mogu se davati na slijedeći način:
- javnopravna tijela
dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Grad Garešnica, Upravni odjel
za gospodarstvo i opće poslove, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica do uključujući
09. ožujka 2021. godine,
- ostali sudionici:
upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog V.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice,
davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Grad Garešnica, Upravni odjel
za gospodarstvo i opće poslove, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica do uključujući
09. ožujka 2021. godine,
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitljivo napisani
i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
KLASA: 350-02/20-01/1
UR.BROJ: 2123/01-02-21-49
U Garešnici, 26. veljače 2021. godine
Pročelnik:
Miroslav Gerstner

