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REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA  

GRAD KAŠTELA  

Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo,zaštitu okoliša, 

imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom 

imovinom i komunalno gospodarstvo 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

 
 

Na temelju  članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine br. 76/07 i 38/09 ) i 

Zaključka Gradonačelnika Klasa: 022-06/10-01/02 , Urbroj: 2134/01-01/1-10-116  od 9.07. 2010. Upravni 

odjel za urbanizam , graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom 

imovinom i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje 

  

                

JAVNU RASPRAVU 

 

o Prijedlogu 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela 

 i Generalnog urbanističkog plana Kaštela 
 

  

 

1.  Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javni uvid će se izloţiti Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a i 

GUP-a Kaštela, i to u prostorijama Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, ul. Braće Radić 1. 
 

2. Javni uvid trajat će od 22. srpnja do 9. kolovoza 2010. godine, a Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a i 

GUP-a  Kaštela moţe se pogledati svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati. 
 

3. Javno izlaganje odrţat će se u utorak, 3. kolovoza 2010. godine, u 13:00 sati u vijećnici Grada Kaštela, 

Kaštel Sućurac, ul. Braće Radić 1. 
 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a Kaštela bit će objavljen i na web stranici Grada Kaštela: 

www.kastela.hr. 
 

5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a 

Kaštela mogu se dostavljati do isteka javnog uvida ( zaključno sa 9.kolovoza 2010. godine) neposredno na 

Protokol Grada Kaštela ( IV kat, soba br. 2) ili putem pošte na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za 

urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i 

komunalno gospodarstvo, 21 212 Kaštel Sućurac, ul. Braće Radić 1, ili se upisuju u knjigu primjedbi koja se 

nalazi uz izloţeni elaborat Prijedloga Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a. Uz pisana očitovanja, mišljenja, 

prijedloge i primjedbe potrebno je priloţiti fotokopiju izvoda iz katastarskog plana. 
 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz 

adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
 

          

http://www.kastela.hr/

