Petak, 8. ožujka 2019.

SLUŽBENE NOVINE

10.
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj: 153/13, 65/17, 114/18) i
članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo” broj: 3/18), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 22. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine donijelo je
Odluku o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II.
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
Članak 1.
U Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) („Službene
novine Općine Viškovo“ broj: 12/18), u daljnjem tekstu:
Odluka o izradi, članak 4. mijenja se i glasi:
„Predmet izrade Izmjene i dopune Plana je promjena
odredbi Plana u dijelu definiranja visine potpornih zidova
kao i omogućavanje realizacije Plana kroz faznu izgradnju
zahvata u prostoru, a sukladno Prostornom planu uređenja Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“ broj: 49/07,
04/12).“
Članak 2.
U Odluci o izradi, članak 5. mijenja se i glasi:
„Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na ukupan
planski obuhvat, tekstualan i grafički.“

Stranica 63 – broj 4.

Članak 3.
(1) U Odluci o izradi, u članku 6. dodaje se novi stavak
prvi (1.) koji glasi:
„Pri realizaciji planskog zahvata došlo je do nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Obzirom da se
zahvat tretira kao cjelina, dio koji je moguće realizirati u
postupku je zastao.“
(2) Postojeći stavak prvi (1.) postaje stavak drugi (2.).
Članak 4.
U Odluci o izradi, članak 7. mijenja se i glasi:
„Cilj Izmjena i dopuna Plana je omogućiti prometni spoj sa
prometnicom u Radnoj zoni Kunfin u Općini Klana na terenski prihvatljiv način i omogućiti realizaciju dijela planskih zahvata koji se nesmetano mogu realizirati do rješanja
imovinsko-pravnih odnosa ostalog dijela.”
Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
(2) Ova Odluka dostaviti će se Javnoj ustanovi Zavod za
prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te će se
objaviti na službenoj web stranici Općine Viškovo i u informacijskom sustavu putem Zavoda.
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