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Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17),
Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca objavljuje
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOZIMA
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca,
V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca,
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca
I.
objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Ivanca, V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca i III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja zone užeg centra Ivanca (u daljnjem tekstu: Prijedlozi Planova).
Prijedlozi Planova za javnu raspravu sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te
sažetka za javnost.
II.
Javna rasprava određuje se u trajanju od 8 dana, od 5. listopada 2018. godine do 12. listopada 2018.
godine.
III.
Javni uvid u Prijedloge Planova može se obaviti tijekom trajanja javne rasprave u prostorijama
Gradske vijećnice, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.
Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlozi Planova bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada
Ivanca, www.ivanec.hr.
IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Ivanca održat će se dana 11. listopada 2018. godine (četvrtak) s početkom
u 11,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b.

V.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga V. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Ivanca održat će se dana 11. listopada 2018. godine (četvrtak) s početkom u
11,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b.
VI.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga III. Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca održat će se dana 11. listopada 2018. godine (četvrtak)
s početkom u 12,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b.
VII.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Planova mogu se davati cijelo vrijeme
trajanja javne rasprave do zaključno 12. listopada 2018. godine, na slijedeći način:
- Upisom u Knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida
- Pisanim putem na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec
- U zapisnik tijekom javnog izlaganja
- Putem Obrasca za komentiranje Prijedloga Planova putem internetskog savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, dostupnog na mrežnim stranicama Grada Ivanca, www.ivanec.hr.
VIII.
Ako u roku određenom točkom VII. ove objave javnopravna tijela određena posebnim propisima koja
su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornoga plana ne dostave pisano mišljenje, smatrati će se
da je mišljenje dano.
IX.
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim
propisima.
X.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese
podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
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