temelju članka 87. Zakona o prostornom
uredenju (NaroJne
novine" broj 153113,), te
odredbe članka 31. Statuta Općine Ribnik (Glasnik
Karlovačke
županije broj I ~/20 13)
Općinsko vijeće Općine Ribnik, na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015.
godine, donijelo je
1 'U

ODLUKU o izmjeni i dopuni
Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja Lipnik
Članak l.
U naslovu Odluke o izradi Urbanističkog
plana
Karlovačke županije broj 1112015), riječ "UPU", briše se.

uređenja

UPU

Lipnik

(Glasnik

Članak 2.
U članku 1., riječ "UPU",

briše se.

U članku 2., riječ "UPU",

briše se.

Članak 3.

Članak -4.
U članku

5., stavak 1., broj "6,2" zamjenjuje

se brojem "6.6".

Članak 5.
U članku 6 .. stavak 1.. iza zadnjeg podstavka briše se točka i dodaje zarez. i dodaje se
novi zadnji podstavak koji glasi:
"- utvrditi uviete za mogućnost gradnje helidroma za potrebe budućeg turističkog naselja. ".

U članku
točka koja glasi:

Članak 6.
10. na kraju točke 17. briše se točka i dodaje zarez, i dodaje

"18. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

se nova zadnja

Ulica grada Vukovara 284. 10000 Zagreb. ".

Članak 7.
Nositelj izrade dostavlja primjerak Izmjene i dopune Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja Lipnik javnopravnim
tijelima određenim posebnim propisima. Uz dostavu ove
Odluke upućuje se poziv za dostavom dopune zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Urbanističkog
plana uredenja Lipnik.
Rok dostave dopune zahtjeva je najviše 8 dana. Ukoliko javnopravna tijela ne dostave
zahtjeve u određenom
roku. smatrat će se da ih nemaju. U TOm slučaju moraju se, u izradi i
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog
plana određuju odgovarajući
važeći propisi i dokumenti.

Ova Odluka stupa
županije" broj 19/2015.

na snagu

Članak 8.
osmoga dana od dana objave

u "Glasniku

Karlovačke
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