
На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“,  бр.72/2009,  81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/2012,
42/2013-одлука УС,  50/2013 одлука УС,   98/2013-одлука УС,  132/2014,
145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019  и  9/2020)  и  чл.  55  Правилника  о
садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/2019), Одељење за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Градске управе Пирот, излаже на јавни увид: 

Просторни план Града Пирота
и Стратешку процену утицаја Плана на животну средину

Јавни  увид нацрта  Просторног  плана  Града  Пирота и  Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину, одржаће се у трајању од 30
дана  у  периоду  од  29.06.2020.  године  до  28.07.2020.  године   у
просторијама Градске  управе  Пирот  и ЈП за  планирање и  уређивање
грађевинског земљишта Пирот.

За  време  трајања  јавног  увида  сва  заинтересована  правна  и
физичка лица могу добити све информације у вези са нацртом Плана,
као и могућим решењима за развој просторне целине. 

Јавни  увид нацрта  Просторног  плана  Града  Пирота и  Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину обавиће се у просторијама
Одељења  за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство
и  инспекцијске  послове  Градске  управе  Пирот,  у  просторијама  ЈП  за
планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот (у згради Дома
културе) и биће постављен на интернет страни Града Пирота.

Јавна презентација Просторног  плана Града Пирота и  Стратешке
процене утицаја  Плана на  живoтну средину биће одржана 17.07.2020.
године у свечаној сали Градске управе Пирот са почетком у 12 часова.

Примедбе и сугестије у току јавног увида нацрта Просторног плана
Града Пирота могу се доставити у писаном облику и предати у згради
Градске  управе  Пирот  у  ул.  Српских  владара  бр.  82,  Одељењу   за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Градске управе Пирот.

Сва правна и физичка лица која су у време трајања јавног увида
поднела примедбе на нацрт  Просторног плана Града Пирота могу исте
образложити на јавној седници Комисије за планове општине Пирот која
ће се одржати 10.08.2020. године у  великој сали зграде Градске управе
Пирот са почетком у 12 часова.

                 Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,    
          грађевинарство и инспекцијске послове Градске управе Пирот


