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ZAKLJUČAK
o ispravci greške u Prostornom planu
uređenja Općine Orebić
I.
U Prostornom planu uređenja Općine Orebić (dalje u
tekstu: PPUO) (Sl.gl.02/08) prihvaća se ispravka tehničke
greške u kartografskom prikazu broj 4-6:"Građevinska
područja i područja posebnih uvjeta korištenja" u mjerilu
1:5000 učinjene od strane Izrađivača PPUO Orebić
Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Zavoda za
urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu.
U izvornom PPUO Orebić tehničkom je greškom
uključen samo dio okućnice odnosno građevne čestice, koju
tvori čest. zem. 933,936 i čest. zgr. 264 K.O. Stanković u
izgrađeni dio građevinskog područja naselja . U izgrađeni
dio građevinskog područja naselja trebala je biti uključena
cijela okućnica , odnosno građevna čestica sukladno
rješenju kakvo je bilo prezentirano na javnoj raspravi u
prijedlogu
PPUO Orebić, a koje se rješenje ovim
zaključkom prihvaća čime se spravlja učinjena tehnička
greška.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Orebić.
Klasa:350-02/10-01/02
Ur.broj: 2138/03-02-10-01
Orebić, 25. ožujka 2010.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Roso v.r.
----------------------------------
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