Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva, putem Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, kao tijela kojem je povjerena koordinacija i
provedba javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš, temeljem odredbe članka 26. stavka 1
i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09),
te odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine» br. 64/08), daje

OBAVIJEST
o provoñenju javne rasprave za Studiju o utjecaju na okoliš:
Eksploatacija tehničko-grañevnog kamena na eksploatacijskom polju "Čukur"
Studija o utjecaju na okoliš: Eksploatacija tehničko-grañevnog kamena na
eksploatacijskom polju "Čukur", nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica

I

Požega, Aleja Milke Trnine 2, sa sjedištem u Požegi, stavlja se na javnu raspravu na osnovu Odluke
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva (KLASA:UP/I 351-03/10-02/90,
URBROJ: 531-14-1-2-10-11-9 od 14. travnja 2011. godine).
II
Javnu raspravu će temeljem Odluke Ministarstva, koordinirati i provesti Upravni odjel za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
III
Javna rasprava i javni uvid u Studiju se provodi od 06. svibnja do 06. lipnja 2011. godine,
radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Kutjeva, Trg Graševine 1, Kutjevo.
Na javni uvid, u Gradu Kutjevu, bit će stavljena jedna cjelovita Studija i tri sažetka Studije.
Sažetak Studije prireñen za javni uvid objaviti će se na web stranicama Ministarstva - www.mzopu.hr.,
a ova Obavijest u tisku "Večernji list“, na oglasnim pločama Požeško-slavonske županije i Grada
Kutjeva te internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva i
Požeško-slavonske županije.
IV
Javno izlaganje o Studiji održati će se 26. svibnja 2011. godine (četvrtak), s početkom u
9:30 sati, u Vijećnici Grada Kutjeva, Trg Graševine 1, Kutjevo, na kojem će se uz nazočnost
predstavnika nositelja zahvata i izrañivača Studije, raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena
pitanja nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.
V
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Studiju mogu se upisati u
knjigu/bilježnicu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju Studije na mjestu javnog uvida
ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviñenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim
danom javne rasprave, sa naznakom «za Studiju» na adresu:
Požeško-slavonska županija
Upravni odjel za gospdarstvo i graditeljstvo
Županijska 7, Požega
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
KLASA: 351-01/11-01/80
URBROJ: 2177/1-06-06/12-11-2
Požega, 26. travnja 2011. godine

