REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA
Načelnik
KLASA: 350-02/14-01/97
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-1
Milna, 14. studenog 2014. godine
Temeljem članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom ureñenju (NN 153/13) i članka 58. Statuta Općine
Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 – pročišćeni tekst i 4/14), načelnik Općine Milna dana
14. studenog 2014. godine donio je

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju
Prijedloga urbanističkog plana ureñenja TZ „Osibova-Lučice“
i objavi javne rasprave
I
Utvrñuje se Prijedlog Urbanističkog plana ureñenja „Osibova – Lučice“ (u nastavku Plan) za javnu
raspravu.
II
Prijedlog Plana za koji se utvrñuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provoñenje, obrazloženje te
Sažetak i kartografski dio.
III
Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj raspravi
objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine Milna i Ministarstva te na oglasnoj ploči.
IV
Javni uvid trajat će od 27. studenog 2014. do 28. prosinca 2014. godine, a provest će se u prostorijama
Općine Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna o. Brač.
V
Javno izlaganje održat će se dana 2. prosinca 2014. godine u prostorijama Osnovne škole „Milna“ u
Milni s početkom u 19:00 sati.
VI
Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje su podnijele zahtjev za Izmjene i dopune na području Plana da
sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge
na prijedlog Plana. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, mogu se predati u
pismenom obliku na adresu Općine, ili pak upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga najkasnije do 28.
prosinca 2014. g.
VII
Za provoñenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom
ureñenju, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Milna.
VIII
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavi u dnevnom tisku, odnosno mrežnim stranicama
Općine Milna i Ministarstva.
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