
             

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD MAKARSKA
Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Odsjek za provedbu dokumenata  prostornog uređenja i gradnje

 Klasa:        350-01/14-02/8
 Ur. broj:     2147/01-05/1-21-189
 Makarska, 10. ožujak 2021. g.

   
Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a 
temeljem  Zaključka Gradonačelnika Klasa: 350-01/14-02/8; Ur. broj: 2147/01-05-02/2-21-188,   
od dana  09. ožujka  2021. godine 

                                                       
                                                            OBJAVLJUJE SE

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NOVOM PRIJEDLOGU
UPU-a NASELJA «MOČA»

 
     I.        Ponovna javna  rasprava o novom Prijedlogu UPU-a naselja "Moča"
               održati će se u trajanju  od osam  (8) dana, i to od  19. ožujka do 
               26. ožujka 2021. godine, u prostoru Vijećnice, zgrade Grada Makarske,
               u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1, svakim radnim danom od 
               10,00 do  14,00 sati.  
     II.       Javno izlaganje o novom Prijedlogu UPU-a naselja  «Moča» održati
               će se  dana  22. ožujka (ponedjeljak) 2021. g., s početkom u 13,oo sati 
               u prostoru Vijećnice, zgrada Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.
     III.      Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio, te sažetak za javnost
               novog Prijedloga plana.
     IV.     Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja, te davati prijedlozi  
               i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida, prijedlozi i 
               primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
     V.      Nositelju izrade, odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo
               svoja pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani
               građani, pravne osobe sa javnim ovlastima i udruge, mogu dostaviti najkasnije do   
               26. ožujka  2021. godine. 
               Pismena slati na adresu:

                                                        GRAD MAKARSKA
                                 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
                                                    Obala kralja Tomislava 1
                                                        21 300 MAKARSKA

               uz naznaku «Prijedlog UPU-a naselja  MOČA – ponovna javna rasprava»    
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