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Sibenik, 09.01.2017. godine

Grad Sibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetniËtvo

i

razvoj, na temelju ðlanka 21.

o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite
okoliSa (,,Narodne novine", broj 64/O8), nakon provedenog postupka strateSke procjene
Uredbe

utjecaja na okolið, objavljuje

lzvje5óe o provedenoj javnoj raspravi o StrateSkoj procjeni utjecaja na okoliS Master plana

odrãive urbane mobilnosti Grada Sibenika

Na temelju ðlanka 63. Zakona o zastiti okoliSa (,,Narodne novine" 80/L3, L53/I3 i 78/LS)

i

ölanka 46. Statuta Grada Sibenika ("SluZbeni glasnik Grada Sibenika") Grad Siben¡k, L3.
svibnja 2OL6. godine, donio je Odluku o provodenju postupka strateSke procjene utjecaja na
okoli5 Master plana odriive urbane mobilnosti Grada S¡benika (Klasa: 9LO-OL/L6-OL/L6,
2L82/ OL-LO/ L-r6-7 l.
Grad Sibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetniStvo irazvoj, na temelju ðlanka L6. i
L7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti, zainteresirane javnosti te drugih sudionika
U

rb roj :

u pitanjima zaStite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64/08), proveo je javnu raspravu o
StrateËkoj procjeni utjecaja na okoliS Master plana odräive urbane mobilnosti Grada
5ibenika.
Javni uvid ijavna rasprava odrZani su u periodu od 29. studenog 2016. do 28. prosinca 20t6.

godine u prostorijama Urbanog centra, Ulica Kralja Zvonimira 7a,22 000 Sibenik, u vremenu
od 11:00- 14:00 sati. Tijekom javne rasprave, 12. prosinca2OL6., odräano je javno izlaganje
u Gradskoj vijeénici, Trg Republike Hrvatske 3, 22 000 5ibenik. Na javnom izlaganju bili su
prisutni predstavnici Grada Sibenika te izradivað Strateðke procjene i Nacrta Master plana.

Obavijest o odräavanju javne rasprave i Ne-tehniðki saåetak Strateöke procjene utjecaja na
okoliS Master plana odråive urbane mobilnosti Grada Sibenika objavljeni su s poðetkom
javne rasprave i na internetskim stranicama Grada Sibenika, www.sibenik.hr
Posebna obavijest o javnoj raspravi i javnom izlaganju upuóena je ðlanovima Povjerenstva

i

ostalim pozvanim sudionicima 24. studenog 2016.
Tijekom javne rasprave prijedloge, miöljenja i primjedbe bilo je moguóe upisati u knjigu
primjedbi iztoäenu uz dokumentaciju ili ih dostaviti u pisanom obliku Gradu 5iben¡ku,
Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetni5tvo i razvoj.
U roku odredenom u odluci o objavijavne rasprave Konzervatorski odjel u Sibeniku, Uprava
za zaËtitu kulturne ba5tine, uputio je MiSljenje o Strate5koj studij¡ utjecaja na okolið (Klasa:

6L2-O8/t6-Ot/391I, Urbroj: 532-04-02-f4/L-I6-21 prema kojem se studija smatra
prihvatljivom. Druge prijedloge, mi5ljenja i primjedbe javnost, zainteresirana javnost i
nadleãna tijela nisu dostavilite se smatra kako primjedbi nije bilo.

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvjeðéa su:
1. preslika objavljenog poziva na javnu raspravu,
2. preslika posebne obavijesti o javnoj raspravi,

3. preslika poziva ðlanovima Povjerenstva,
4. zapisnik s javnog izlaganja,
5. preslika knjige primjedbi.
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