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89. Ponovljena Javna rasprava o
prijedlogu UPU-a ''Srebreno II'' .....1.
___________________________________
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4.

Načelnik
Općine
Župa
dubrovačka,
temeljem odredbi članka 93. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
objavljuje

5.

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O
IZMIJENJENOM PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„SREBRENO II“
(u daljnjem tekstu UPU)

1. Ponovljena javna rasprava o
izmijenjenom prijedlogu UPU-a
održat će se u razdoblju od 24.
listopada do 02. studenoga 2011. ,
organiziranjem javnog uvida i javnog
izlaganja.
2. Javni uvid u izmijenjeni prijedlog
UPU-a bit će svakog radnog dana od
09:00 do 12:00 sati u prostorijama
Velike vijećnice Općine Župa
dubrovačka (III kat) na adresi
Vukovarska 48, 20207 Mlini. Na
javnom uvidu bit će izložen

6.

7.

Uprava i uredništvo:
Srebreno bb, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

tekstualni i grafički dio prijedloga
UPU-a, te sažetak za javnost.
Javno izlaganje održat će se u
ponedjeljak, 24. listopada 2011. u
Velikoj vijećnici Općine Župa
dubrovačka (III kat) na adresi
Vukovarska 48, 20207 Mlini u 12.30
sati.
Novi prijedlozi i primjedbe na
izmijenjeni prijedlog UPU-a mogu se
podnositi samo u svezi s izmjenama
povodom prihvaćenih primjedbi
iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
Pisana očitovanja, prijedlozi i
primjedbe na izmijenjeni prijedlog
UPU-a
potrebno
je
dostaviti
najkasnije do zaključno sa 07.
studenim 2011., naslovljene na
Općina
Župa
dubrovačka,
Vukovarska 48, 20207 Mlini s
naznakom
„Ponovljena
Javna
rasprava o izmijenjenom prijedlogu
Urbanističkog
plana
uređenja
„Srebreno II“.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti
dostavljeni u roku i čitko napisani, te
moraju sadržavati ime, prezime,
adresu
i
potpis
podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu
dostavljeni u roku i nisu čitko
napisani, neće se uzeti u obzir u
pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Izmijenjeni prijedlog UPU-a bit će za
vrijeme trajanja javnog uvida
dostupan na web stranici Općine
Župa
dubrovačka
(www.zupadubrovacka.hr)

Općina Župa dubrovačka
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