
Temeljem odredbi članka 93.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12)  i Zaključka gradonačelnice Grada Komiže od 22. ožujka 2017. godine,
objavljuje se 

  PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja radne zone RAVNO

i
DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Podhumlje - sjever
o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Podhumlje – jug

1. Ponovna javna rasprava i druga ponovna javna rasprava održati  će se u skladu s člankom 93.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

2. Ponovna javna rasprava i druga ponovna javna rasprava održati će se u vremenu od 3. travnja
2017. godine do 10. travnja 2017. godine. 

3. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja radne zone
Ravno te prijedlozi Urbanističkog plana uređenja Podhumlje – sjever i Podhumlje - jug bit će
izloženi na mrežnoj stranici Grada Komiže, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te u
prostorijama galerije „Boris Mardešić“ u Komiži.  Uvid se može obaviti svakog radnog dana u
vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

4. Javno izlaganje održat će se 3. travnja 2017. godine u 14:00 sati u prostorijama  galerije „Boris
Mardešić“ u Komiži.

5. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni urbanistički plan uređenja radne zone Ravno mogu se
podnositi  samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi  iznesenih u prvoj javnoj
raspravi, a za Prijedloge urbanističkih planova uređenja Podhumlje - sjever i Podhumlje – jug,
mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj
ponovnoj javnoj raspravi. 

6. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjige prijedloga i
primjedbi koje se nalaze uz izložene Prijedloge Urbanističkih planova uređenja na mjestu javnog
uvida   ili  uputiti  u  pisanom obliku  na  adresu  Grad  Komiža,  Hrvatskih  mučenika  17,  21485
Komiža, zaključno do 10. travnja 2017. godine. 

7. Prijedlozi  i  primjedbe  koji  nisu  čitko  napisani  i  potpisani  imenom  i  prezimenom  uz  adresu
podnositelja ili nisu dostavljeni u roku,  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj
javnoj raspravi.

GRADONAČELNICA
Tonka Ivčević, dipl.oec.

Oglas je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji" dana 24. ožujka 2017.


