Kомисија за планове Скупштине општине Владичин Хан, на седници одржаној
21.08.2017.године утврдила је Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације
индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО Грамађе) и на
основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО СУВА МОРАВА, КО ГРАМАЂЕ)
ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА обавиће се у згради Општинске управе Владичин
Хан, Светосавска бр. 1 (канцеларија број 9) од 15. 09. 2017. до 29. 09. 2017. године,
сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У току трајања Јавног увида Оглас за део Нацрта измене и допуне плана детаљне
регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава, КО
Грамађе) биће изложен на интернет страници општине Владичин Хан, огласној табли
Општинске управе општине Владичин Хан, као и средствима јавног оглашавања, новине,
радио.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана
решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и грађевинске послове, преко писарнице или на адресу Општина Владичин
хан ,Светосавска бр.1 најкасније до 29. 09. 2017. године.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Владичин Хан,
одржаће се у згради Општинске управе Владичин Хан, Светосавска бр.1, 09. 10. 2017.
године, у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су
поднела примедбе у вези за део Нацрта плана у писаном облику, могу образложити
примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Владичин Хан.
Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ЈП Завод за урбанизам
Врање и представници Општинске управе општине Владичин Хан. На јавној седници
могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели
примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе
поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно
износи свој став.
Прилог: Графички приказ планираних намена површина

