REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija

GRAD NIN
U.O. ZA KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 350-03/19-01/1
URBROJ: 2198/11-05/1-20-15
Nin, 15. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19) i Odluke gradonačelnika Grada Nina (KLASA: 350-03/19-01/1; URBROJ: 2198/1102/1-20-14 od dana 15.07.2020.) Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „uz prometnicu prema TN
Zaton“
1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone
„uz prometnicu prema TN Zaton“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Trajanje javnog uvida je od 27. srpnja 2020. do 27. kolovoza 2020. godine.
3. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je u zgradi Turističke zajednice mjesta Zaton, na
adresi Zadarska cesta 32A, Zaton, Nin svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00
sati, uz poštivanje mjera fizičkog razmaka između građana sukladno odlukama
nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zbog epidemije virusa COVID-19
4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 24. kolovoza 2020. godine u zgradi
Mjesnog odbora Zaton, na adresi Put Kolišta 1, Zaton, Nin s početkom u 12:00 sati,
također uz poštivanje mjera fizičkog razmaka između građana.
5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Grada Nina.
6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
a) upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
b) uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, i to
zaključno s 27. kolovoza 2020. godine.
7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu
zaključno do 27. kolovoza 2020. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana
očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s
imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o
drugoj ponovnoj javnoj raspravi.
9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne poslove
Grada Nina, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, na broj telefona 023/265-541 ili putem
elektroničke pošte na adresu komunalni-odjel@grad-nin.hr.
Pročelnik:
Jozo Mustać, dipl.ing.građ.

