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Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradlteljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 350-021 I g-01 128
URBROJ : 217 0l 1 -03-01 I 1 -20-20
Rijeka, 7. srpnja 2020.

Primorsko-goranska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 96. stavka 2' Zakona o prostornom
uređenju (,,Narodne novine" br. 153113,65/17,114118,39/19 !98/19), te zakIjučka
Zupana od 6. srpnja2020. godine objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu !1. izmjena idopuna Prostornog plana Primorsko-goranske
zupanue

1. Javna rasprava o Prijedlogu ll. izmjena idopuna Prostornog plana Primorsko-
goranske Županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) započeti Će 15. srpnja
2020' i trajat će do 13. kolovoza2020. godine'

2' Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti od 15' srpnja do 13. kolovoza
2020. godine, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, u prostorijama Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo izaštitu okoliša Primorsko-goranske
Županije, Riva 10ll, soba 127.

3. Prijedlog Plana biti će s danom početka javne rasprave dostupan javnosti i na
internetskim stranicama: www.pgz.hr i www.zavod.poz.hr .

4' Javno izlaganje o Prijedlogu Plana odrŽat će se u srijedu, 22. srpnja 2020'
godine u Rijeci, u konferencijskoj dvorani Transadria, Riva Boduli 1, s
početkom u 10,00 sati.

5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana
dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na slijedece
načine:

- davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo izaštitu okoIiša, Rijeka, Riva 10, s naznakom,,Javna rasprava o
Prijedlogu ll. izmjena idopuna Prostornog plana PGŽ"

Prijedlozi, mišIjenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i

prezime, adresu i potpis podnositelja.



Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku ičitko napisani
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
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