Bjelovarsko-bilogorska županija - Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu i Požeškoslavonska županija – Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, na temelju članaka 143 stavka 2.
Zakona o zaštiti okoliša (NN.br. 110/07), članka 16., 17., 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj: 64/08) i
Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva, Uprave za procjenu okoliša i
industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I-351-03/10-02/15, Ur.broj: 531-14-1-2-10-10-6 od 28. 07. 2010.
godine, objavljuju

OBAVIJEST
o provoñenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš
zahvata –Brza cesta Daruvar - Lipik
I.
Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš – Brza cesta Daruvar - Lipik trajati će od 26. kolovoza do 24.
rujna 2010. godine.
II.
Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan primjerak cjelovite Studije i Sažetak
studije svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati, na području:

-

1. Bjelovarsko-bilogorske županije
u Gradu Daruvaru, Velika vijećnica, T. K. Tomislava 14;
u Općini Končanica, općinska vijećnica, Končanica 260;
u Općini Sirač, općinska vijećnica, S. Radića br. 120/I.
2. Požeško-slavonske županije
u Gradu Pakracu, gradska vijećnica, Trg J.B.Jelačića 18;
u Gradu Lipiku, gradska vijećnica, M. Terezije 27.

Sažetak studije, biti će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
ureñenja i graditeljstva (www.mzopu.hr).
III.
Javno izlaganje Studije održati će se u Gradu Daruvaru 10. rujna 2010. godine s početkom u 10,00 sati
i Gradu Pakracu s početkom u 13,00 sati u prostorijama odreñenim za održavanje javne rasprave.
Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na
koja će se očitovati izrañivač Studije, projektant i nositelj zahvata, te svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge
na Studiju izjaviti usmeno u zapisnik.
IV.
Javnost i zainteresirana javnost s područja Grada Daruvara i općina Končanica i Sirač može svoja mišljenja,
primjedbe i prijedloge na Studiju upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Studiju i Sažetak studije ili
dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija - Upravni odjel za graditeljstvo i
komunalnu infrastrukturu, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, a mišljenja, primjedbe i prijedloge
javnosti i zainteresirane javnosti s područja Grada Pakraca i Grada Lipika pored upisa u knjigu primjedbi
može dostaviti u pisanom obliku na adresu: Požeško-slavonska županija - Upravni odjel za gospodarstvo
i graditeljstvo, Županijska 7, 34000 Požega, zaključno s danom završetka javne rasprave.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
V.
Ova obavijest pored objave u “Večernjem listu”, objavljuje se na oglasnim pločama Bjelovarsko-bilogorske
i Požeško-slavonske županije, gradova Daruvara, Lipika i Pakraca te općina Končanica i Sirač, kao i na
internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske županije.
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