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Sisak, 12. veljače 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije,
temeljem članka  29.  stavka  2.  i  članka  38a.  Zakona o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine”  broj
80/2013 i 15/2018) donosi

ODLUKU
o javnoj raspravi studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja obaloutvrde na

lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću” za ekološku mrežu

I.
Stavlja  se  na  javnu  raspravu  studija  glavne  ocjene  prihvatljivosti  zahvata  „Izgradnja

obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću” za ekološku mrežu.

II.
Javna rasprava trajati će od 25. veljače do 27. ožujka 2019. godine.

III.
Javni uvid u studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja obaloutvrde na lijevoj

obali  Kupe  u  Starom Farkašiću”  za  ekološku  mrežu  može  se  izvršiti  u  vrijeme  trajanja  javne
rasprave  u  Upravnom  odjelu  za  prostorno  uređenje,  graditeljstvo  i  zaštitu  okoliša  Sisačko-
moslavačke županije, Rimska 28, Sisak, soba 303, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Studija će
biti  dostupna  i  na  internetskim  stranicama  ovog  Upravnog  odjela,
https://www.smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno.

IV.
Javno izlaganje studije održat će se 8. ožujka 2019. godine u maloj dvorani Hrvatskog

doma u Lekeniku, Zagrebačka 66, s početkom u 12:00 sati.

V.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studiju mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu

ovog Upravnog odjela ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida, zaključno s
27. ožujkom 2019. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo,
uz  ime  i  prezime,  adresu  i  potpis  podnositelja.  Mišljenja,  prijedlozi  i  primjedbe  koje  ne  budu
napisane čitko i razumljivo, ili budu dostavljene izvan navedenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Izvješće o javnoj raspravi  bit  će objavljeno na internetskim stranicama ovog Upravnog

odjela.

Pročelnica
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