Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности градске управе града Краљева, у складу са чланом 45а. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20) и чланова 37. 38. 39.
и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број
32/2019) оглашава:
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРАЉЕВО
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. априла до
16. априла 2021. године. Елаборат за рани јавни увид биће изложен на
интернет страници града Краљева (www.kraljevo.rs/oglasnatabla), у згради
Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1 (I улаз –
приземље, канцеларија 2а) и у просторијама ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Краљево“, из Краљева – Сектор за урбанизам и
геодезију, Улица Цара Лазара број 44.
Потребне информације и стручну помоћ у току трајања раног јавног
увида, а у вези са предложеним планским решењима, пружаће Одељење
за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске
управе града Краљева и ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“, из Краљева – Сектор за урбанизам и геодезију.
Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе,
сугестије и друге значајне информације, у писаној форми, у току трајања
раног јавног увида, закључно са 16. априлом 2021. године, Одељењу за
урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске
управе града Краљева, преко писарнице градске управе или преко ЈП за
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.
Обавештавају се правна и физичка лица да ће стручну презентацију
планских решења Измене и допуне Просторног плана града Краљева
обавити дана 13. априла 2021. године (уторак) у 13 часова, обрађивач
плана у просторијама Градске управе, Трг Јована Сарића 1 (II-средњи
улаз) – I спрат – сала 1.
Примедбе и сугестије које евидентира носилац израде могу утицати
на планска решења.
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